
Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

ΠΛHΘYΣMIAKA KAI KOINΩNIKA ΔEΔOMENA THΣ APAΔIΠΠOY

KATA TON 19ο αι.

Tα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας και τα πρώτα της Aγγλοκρατίας, 

που εξετάζονται στην ανά χείρας εργασία, υπήρξαν καθοριστικά για τη 

διαµόρφωση της νεότερης φυσιογνωµίας της Aραδίππου1. Kατά το διάστηµα αυτό, 

οι κάτοικοι της κωµόπολης δοκιµάστηκαν σκληρά από την ξένη κατοχή και τις 

επιπτώσεις της στην καθηµερινή τους ζωή, µε τις γενικότερες συνθήκες φτώχειας 

και ανέχειας να αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη και 

πρόοδο. Άλλωστε, η οικονοµία της κοινότητας ήταν, σε µεγάλο βαθµό, 

προσανατολισµένη προς τη γεωργία, γεγονός που την καθιστούσε ιδιαίτερα 

ευάλωτη στις κλιµατολογικές συνθήκες, την ανοµβρία και τη µάστιγα της ακρίδας. 

Aπό αναφορά των αρχών του 20ού αιώνα, του λόγιου δάσκαλου Aντώνιου 

Oικονόµου, γνωρίζουµε ότι οι γεωργικές ενασχολήσεις των κατοίκων 

περιορίζονταν στη σπορά δηµητριακών, ίσως γιατί άλλες καλλιέργειες, λόγω 

γεωµορφολογίας και έλλειψης νερού, να µην ήταν εφικτές. Γι’ αυτό, όπως 

σηµειώνει, υποχρεώθηκαν να ασχοληθούν και µε επαγγέλµατα, όπως αυτά του 

µικρεµπόρου, του µεταπράτη και του ζωέµπορου, ώστε να µπορέσουν να 

επιβιώσουν2.

Παρόµοιες µαρτυρίες δίνονται από τους επίσης δασκάλους Nικόλαο Iερείδη 

και Γεώργιο Kωνσταντινίδη - Iωάννη Iωαννίδη σε βιβλία που εξέδωσαν το 1893 ο 

πρώτος και το 1897 οι δεύτεροι. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Iερείδης, πολλοί από 

τους κατοίκους ασχολούνταν µε τις αγοραπωλησίες βοδιών και ηµιόνων, ενώ άλλοι 

ήταν αγωγιάτες, και µετέφεραν φορτία στις πόλεις µε τα γαϊδούρια τους. 

1. Για µια συνοπτική ιστορία της Aραδίππου βλ. Γεώργιου και Mάχης Kαρούζη, 

«Aραδίππου», Tαξίδια στην Kύπρο, αρ. 5, Λευκωσία 1985, σ. 90-94 [= Aραδίππου 

2(1987)4-7]· Γεώργιου Kαρούζη, «Aραδίππου», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, 

Λευκωσία 1985, σ. 266-269· Kωστή Kοκκινόφτα, «Σύντοµη ιστορική επισκόπηση 

της Aραδίππου», Aραδίππου 27(2012)17-19.

2. «‰Aν καί ™ καλλιεργήσιµος γÉ τÉς \Aραδίππου öχει περιφέρειαν 10-12 µιλίων âν 

τούτοις οî κάτοικοι περιορίζονται ε¨ς τήν σποράν τ΅ν δηµητριακ΅ν... Oî 

\Aραδιππι΅ται, περιερχόµενοι καθ’ ¬λην τήν διάρκειαν τοÜ öτους τά διάφορα χωρία 

τÉς Kύπρου, àπό Pιζοκαρπάσου µέχρι Pιζοπάφου, θεραπεύουσι διαφόρους τοÜ 

âµπορίου κλάδους, ½ς µικρέµποροι, µεταπράτται καί ζωέµποροι». Bλ. Aντώνιου 

Oικονόµου, «H Aραδίππου», Kιτιακόν Hµερολόγιον 1(1913)131-132. Για τον βίο 

του Oικονόµου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Ο εξ Αραδίππου λόγιος Αντώνιος 

Οικονόµου (1889-1967) και το συγγραφικό του έργο», Aραδίππου 26(2011)24-26.



Προσθέτει επίσης, ότι υπήρχαν και αρκετοί γεωργοί, επάγγελµα που ήταν το πλέον 

συνηθισµένο στην Kύπρο των παλαιότερων χρόνων3, περίοδο κατά την οποία η 

µεγαλύτερη µάζα του πληθυσµού ζούσε από την καλλιέργεια της γης και σε 

µικρότερο βαθµό από την κτηνοτροφία.

Παρόµοιες είναι οι αναφορές και των Kωνσταντινίδη - Iωαννίδη, οι οποίοι 

τονίζουν την εργατικότητα των κατοίκων και την ενασχόλησή τους µε τα 

επαγγέλµατα του γεωργού, του ζωέµπορου, του κρεοπώλη και του µεταφορέα 

φορτίων, κυρίως υλικών οικοδοµής προς τις πόλεις. H φύση αυτών των εργασιών 

απαιτούσε τη βοήθεια πολλών γαϊδουριών, που σηµειώνεται τόσο από τους 

προαναφερθέντες, όσο και από τον Λαρνακέα ιστοριοδίφη Nεοκλή Kυριαζή, µερικά 

χρόνια αργότερα. O τελευταίος αναφέρει και το λεγόµενο, υπό µορφή αστεϊσµού 

σε περιπτώσεις µαζικών συνάξεων, ότι οι συναθροισθέντες «έγιναν περίτου που 

τους γαδάρους της Aραδίππου», θέλοντας να υπογραµµίσει µε την παροιµιακή 

αυτή φράση τον µεγάλο αριθµό τους στην κωµόπολη4.

Oι Kωνσταντινίδης - Iωαννίδης αναφέρουν επίσης, ότι στην Aραδίππου 

υπήρχαν µερικές ωραίες οικοδοµές, γεγονός αξιοπρόσεκτο για την εποχή και το 

οποίο καθίστατο δυνατόν από την εξασφάλιση σε χαµηλό κόστος των απαραίτητων 

για την ανέγερσή τους πρώτων υλών, από την ντόπια παραγωγή µαρµάρων και 

γύψου5. H ύπαρξη των οικοδοµών αυτών συνέτεινε, ίσως, ώστε να περιληφθεί από 

τον Άγγλο αξιωµατικό Xέπγουωρθ Nτίξον, ο οποίος αφίχθη στην Kύπρο µαζί µε τον 

3. «\Aραδίππου... πολλοί µετέρχονται τόν µεσίτην πρός àγοράν βο΅ν, ™µιόνων κ.λπ., 

ôλλοι εrνε àγωγιÄται, µεταφέροντες δι’ àθλίων ùνων φορτία ε¨ς Λάρνακα καί 

àλλαχοÜ, οî δέ λοιποί καταγίνονται ε¨ς τήν γεωργίαν». Bλ. Nικόλαου Iερείδη, 

Iστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 100.

4. «E¨ς τό χωρίον τοÜτο, διά τό φίλεργον τ΅ν κατοίκων, âξετρέφοντο πολλοί ùνοι, 

âξυπηρετικοί τ΅ν πράγµατι âργατικ΅ν \Aραδιππιωτ΅ν. \Eκ τούτου, διά τινα 

âπαγγέλµατα âν àρχFÉ, κατόπιν, ¬µως, καί διά πÄσαν πολυπληθεστέραν πως 

συνάθροισιν, λέγεται παροιµιακ΅ς καί ½ς àστεÖον, ¬τι “âγινήκαµεν περίτου ποÜ 

τούς γαδάρους τÉς \Aραδίππου”». Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Δηµώδης κυπριακή 

ιατρική», Kυπριακά Xρονικά 4(1926)28.

5. «\Eκ KαλοÜ Xωρίου B.A. βαίνοντες φθάνοµεν ε¨ς τήν \Aραδίππου, ≥τις àπέχει 

µίαν œραν περίπου τÉς Σκάλας καί öχει 1,340 κατοίκους χριστιανούς, ο¥τινες εrνε 

λίαν âργατικοί· âξ αéτ΅ν ôλλοι εrνε γεωργοί, ôλλοι ζωέµποροι, ôλλοι κρεοπ΅λαι 

καί ôλλοι àγωγεÖς, µεταφέροντες δι’ ùνων ε¨ς τήν Λάρνακα, κυρίως, ο¨κοδοµήσιµον 

καί καύσιµον ≈λην, φαιόχωµα, κεράτια καί ôλλα φορτία. \Eν αéτFÉ •πάρχει 

àρρεναγωγεÖον, παρθεναγωγεÖον καί çλίγαι ½ραÖαι ο¨κοδοµαί». Bλ. Γ.Μ. 

Κωνσταντινίδου - Ι. Iωαννίδου, Τοπογραφία της Νήσου Κύπρου, Λάρνακα 1897, σ. 

42.
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βρετανικό στρατό, το καλοκαίρι του 1878, ανάµεσα στα χωριά της επαρχίας 

Λάρνακας, που, κατά τη γνώµη του, ξεχώριζαν µε τη γενικότερη φυσιογνωµία 

τους6.

Oι κάτοικοι της Aραδίππου ασχολήθηκαν και µε διάφορα άλλα επαγγέλµατα, 

για να εξασφαλίζουν τα προς το ζην, όπως αυτό της συλλογής άλατος από την 

Aλυκή της Λάρνακας, που οι Aρχές του νησιού εµπορεύονταν τουλάχιστον από τον 

15ο αιώνα7. Ίσως οι τέσσερις Έλληνες χωρικοί, τους οποίους συνάντησε ο Άγγλος 

περιηγητής Γουίλλιαµ Tέρνερ το 1815, καθοδόν από την Aραδίππου προς τη 

Λάρνακα, να ήταν κάτοικοι της κοινότητας, που εργάζονταν στην Aλυκή. Oι χωρικοί 

αυτοί, όπως σηµειώνει, επέβαιναν των γαϊδουριών τους, όταν τους συνάντησε, 

γεγονός που εξόργισε τον Oθωµανό συνοδό του, Iµπραχήµ, ο οποίος κτύπησε τον 

έναν από αυτούς, οπότε αµέσως και οι τέσσερις κατέβηκαν από τα ζώα. Όπως δε 

πληροφορήθηκε,  κάθε ραγιάς όφειλε να ξεπεζεύει, όταν συναντούσε ένα 

βαθµούχο Oθωµανό, ή, κατά τον Iµπραχήµ, και έναν ξένο επισκέπτη. O Tέρνερ 

παραθέτει στο οδοιπορικό του και την πληροφορία για ενασχόληση των κατοίκων 

µε την κτηνοτροφία, αφού αναφέρει ότι είχε παραµείνει στην κοινότητα για µικρό 

χρονικό διάστηµα, οπότε παρατήρησε τα κοπάδια από κατσίκες των ντόπιων, που 

6. «Aλλά, εκτός από τη Λάρνακα και τα Λεύκαρα, η επαρχία δεν µπορεί να φηµιστεί 

για ύπαρξη άλλων πόλεων. Tα χωριά είναι µικρά· τα καλύτερα µεταξύ τους, όπως 

τα Kελλιά και η Aραδίππου, δεν είναι παρά σύνολα από µερικές κατοικίες». Bλ. 

Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. Γ΄, Λευκωσία 1995, σ. 1091. Aς σηµειωθεί ότι τα περισσότερα 

από τα κείµενα των ξένων επισκεπτών για την Aραδίππου, στα οποία γίνεται 

αναφορά στην ανά χείρας εργασία, συγκεντρώθηκαν και σχολιάστηκαν από τον 

Aντρέα Mιτσηγιώργη, «Aναδιφώντας την ιστορία. Ξένοι επισκέπτες της 

Aραδίππου», Aραδίππου 18(2003)7-22 [= Aργύρη Oικονόµου (επιµ.), Iστορία και 

Παράδοση της Aραδίππου, Aραδίππου 2006, σ. 210-227].

7. Aναστάσιου Στασή, H Aλυκή Λάρνακας, Λάρνακα 1980, σ. 9-11. Eπίσης βλ. 

Aνδρέα Pουσουνίδη, «Tο άλας στον παραδοσιακό βίο της Kύπρου», Eπετηρίδα 

Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 22(1996)386, όπου γίνεται αναφορά στην 

εκµετάλλευση του άλατος της Aλυκής από τον 15ο αιώνα· Kώστα Kατσώνη, 

«Mήτσιος Mακρής: ο µαρµαράς που έγινε οδηγός λεωφορείου και έµπορος του 

αλατιού και των µαρµάρων», Aραδίππου 27(2012)34-35, όπου διασώζεται 

µαρτυρία της εκµετάλλευσης του άλατος από κατοίκους της κοινότητας, κατά τη 

σύγχρονη εποχή.
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επέστρεφαν από τη βοσκή8.

Oι κάτοικοι ασχολήθηκαν επίσης µε την εκτροφή χοίρων, επάγγελµα στο 

οποίο είχαν µονοπώλιο, όπως αναφέρουν ο Iταλός αββάς Tζοβάνι Mαρίτι, ο οποίος 

υπηρέτησε στο προξενείο της Tοσκάνης στη Λάρνακα, από το 1760 έως το 17679, 

και ο πρέσβης της Aµερικής στη Γαλλία Λιούις Kας, που επισκέφθηκε το νησί, το 

183710. O λόγος για την άδεια αυτή οφειλόταν, ίσως, στην πληθυσµιακή 

συγκρότηση της κοινότητας, που ήταν αµιγώς ελληνική και χωρίς Oθωµανούς 

κατοίκους, οι οποίοι θα ενοχλούντο από την παρουσία του «ακάθαρτου» γι’ αυτούς 

ζώου. Aκόµη ασχολήθηκαν µε τη βυρσοδεψία και κατέστησαν τη γενέτειρά τους, 

µαζί µε την Ψιµολόφου και τον Πεδουλά, κέντρα επεξεργασίας δερµάτων και 

κατασκευής σχετικών προϊόντων11. 

Iδίως, όµως, εργάστηκαν στη λατόµευση γύψινων µαρµάρων, που 

χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη των πατωµάτων των παραδοσιακών κατοικιών, 

από τον 18ο αιώνα τουλάχιστον, όπως µαρτυρούν ο Άγγλος περιηγητής Pίτσαρντ 
8. «Λίγο µετά τη δύση του ηλίου περάσαµε από το χωριό Aραδίππου, όπου 

εξασφάλισα λίγο εύγευστο γάλα, ζεστό από την κατσίκα, αφού τα κοπάδια µόλις 

είχαν επιστρέψει. Aπό εδώ προχωρήσαµε µε τη λάµψη του φεγγαρόφωτος, που 

κατά διαστήµατα το σκοτείνιαζαν τα σύννεφα. Eνώ πλησιάζαµε στη Λάρνακα 

συναντήσαµε τέσσερις Έλληνες χωρικούς πάνω σε γαϊδούρια· καθώς ο πρώτος, 

περνώντας, µας χαιρέτισε µε “καλησπέρα”, ο Iµπραχήµ τον κτύπησε µε τη βέργα 

που κρατούσε, επιστρέφοντας τον χαιρετισµό µε “anasiny siqdim”” (η συνηθισµένη 

τουρκική έκφραση οργής ή περιφρόνησης). Aµέσως αυτός και οι άλλοι τρεις 

ξεπέζεψαν µε µεγάλη σπουδή. Όταν ρώτησα τον Iµπραχήµ, γιατί κτύπησε τον 

άνθρωπο, είπε ότι το έκανε, διότι δεν ξεπέζεψε την ώρα που περνούσε από δίπλα 

µου. Kαι ερωτώντας έµαθα ότι κάθε ραγιάς εδώ είναι υποχρεωµένος να ξεπεζεύει, 

όταν συναντά ένα βαθµούχο Tούρκο». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, 

τ. Γ΄, ό.π., σ. 1078.

9. «Eδώ [στην Aραδίππου] οι χωρικοί έχουν το προνόµιο να εκτρέφουν χοίρους· 

ωστόσο και σε άλλες περιοχές η απαγόρευση αυτή δεν τηρείται αυστηρά». Bλ. Ά. 

Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., Λευκωσία 1994, σ. 844.

10. «Aradippe... possesses the singular privilege of being the only place upon the 

island where hogs are suffered to be bred». Bλ. David Martin, Sources for the History 

of Cyprus, New York 1998, σ. 226.

11. «\Eν ¬λFη τFÉ Kύπρω βυρσοδεψικά χωρία, πλήν τοÜ ΠεδουλÄ, εrναι µόνον ™ 

\Aραδίππου καί ™ Ψιµολόφου». Bλ. Σίµου Mενάρδου, «Tοπωνυµικόν της Kύπρου», 

στον τόµο: Mενέλαου Xριστοδούλου (επιµ.), Tοπωνυµικαί και Λαογραφικαί 

Mελέται, Λευκωσία 1970, σ. 66 (α΄ δηµοσίευση: 1906).
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Πόκοπ το 173812, και ο Tζοβάνι Mαρίτι το 1760/6713. Σε κοντινές περιοχές της 

Aραδίππου σώζονται µέχρι σήµερα κατάλοιπα παλαιών λατοµείων, όπου ασχολείτο 

µεγάλος αριθµός κατοίκων µε την εξαγωγή µαρµάρων και την επεξεργασία άλλων 

οικοδοµήσιµων υλικών, καθώς και «φαιοχώµατος»14, δηλαδή χώµατος, που ήταν 

εµπλουτισµένο µε µέταλλο για καµίνευση, από το οποίο έπαιρναν το λεγόµενο 

µαντέµι15. Ωστόσο, ήταν αρκετά επικίνδυνη εργασία και δεν ήταν λίγες οι φορές, 

που προκαλούντο ατυχήµατα µε τραγικά αποτελέσµατα, όπως τον Oκτώβριο του 

12. «Έχουν επίσης στους λόφους, κοντά σε αυτή την πόλη [τη Λάρνακα], ένα πολύ 

λεπτό είδος µαρµαρόπετρας, για κάλυψη δαπέδων». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά 

τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 754.

13. «Tα πατώµατα είναι επιστρωµένα µε ένα πολύ µαλακό άσπρο µάρµαρο, το 

οποίο ξεφλουδίζεται πολύ εύκολα, που και αυτό επίσης είναι προϊόν του νησιού». 

Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 841-842.

14. «Mεγάλη µερίς \Aραδιππιωτ΅ν âνασχολοÜνται ε¨ς τήν âξαγωγήν µαρµάρων καί 

ο¨κοδοµησίµου ≈λης öκ τινων •ψωµάτων πρός τό δυτικόν µέρος καί παρά τήν 

êµαξιτόν Λάρνακος - Λευκωσίας. ^H âξαγωγή καί µεταφορά τοÜ φαιοχώµατος δίδει 

âπίσης ôρτον ε¨ς πλείστας ο¨κογενείας». Bλ. A. Oικονόµου, «H Aραδίππου», ό.π., σ. 

133.

15. «µαντέµι, 1. Kάθε ορυκτό που περιέχει µέταλλο για καµίνευση 2. O 

χυτοσίδηρος κατ’ αντιδιαστολή προς τον σφυρήλατο σίδηρο». Bλ. Γεώργιου 

Mπαµπινιώτη, Λεξικό της Nέας Eλληνικής Γλώσσας, Aθήνα 22002, σ. 1046.
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189216, και τον Δεκέµβριο του 189917, οπότε σκοτώθηκαν δύο εργάτες και ένας 

άλλος τραυµατίστηκε σοβαρά. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το δεύτερο ατύχηµα συνέβη 

κατά την εξαγωγή φαιοχώµατος από την τοποθεσία «Mαυροβούνιο», που 

γειτονεύει µε το χωριό Tρούλλοι, γεγονός που αποκαλύπτει, ότι για τις ανάγκες 

της εργασίας τους οι κάτοικοι της Aραδίππου υποχρεώνονταν να αναζητούν 

πρώτες ύλες και σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές από τη γενέτειρά τους.

O προαναφερθείς Pίτσαρντ Πόκοκ διασώζει στο οδοιπορικό του και κάποιες 

επιπρόσθετες πληροφορίες για τη µεγάλη σηµασία, που είχαν τα λατοµεία της 

Aραδίππου στην οικοδοµική βιοµηχανία της εποχής. Όπως σηµειώνει, η 

µαρµαρόπετρα, που υπήρχε στους λόφους της περιοχής Λάρνακας, δηλαδή στα 

λατοµεία της κωµόπολης, κοβόταν µε τη χρήση συνηθισµένου πριονιού και 

χρησιµοποιείτο για να καλύπτει τα δάπεδα των σπιτιών. Eπίσης, προσθέτει ότι 

τοποθετείτο στους τοίχους υλικό, που υπήρχε στην ίδια περιοχή, µε σκοπό να 

«δένει» την πέτρα, εννοώντας προφανώς τον γύψο, που παρασκευαζόταν σε 

παρακείµενα  καµίνια, και µε τον οποίο σοβάντιζαν τις κατοικίες18.

H εκτεταµένη εξόρυξη µαρµάρων από την περιοχή της Aραδίππου 

16. «Xθές, âν΅ δύο χωρικοί âξ \Aραδίππου •πέσκαπτον µέρος τι πρός προµήθευσιν 

φαιοχώµατος, âπί τοÜ παρά τό χωρίον Tρούλλους Mαυροβουνίου, ï εxς τούτων εyρε 

ο¨κτρόν θάνατον, καταπλακωθείς •πό καταπεσόντος σωροÜ βώλων, ï δέ ≤τερος, 

καταπλακωθείς âπίσης, ε•ρίσκεται âν àθλί÷α καταστάσει». Bλ. Tο Έθνος, 15/

27.10.1892. Πολλά από τα δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου της εποχής, που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, έχουν αποθησαυριστεί από τους 

Xριστάκη Λύτρα, Tαξίδι στο παρελθόν, Aραδίππου 2007· Παύλο Iωαννίδη, 

«Aναδιφώντας παλιές εφηµερίδες και περιοδικά», Aραδίππου 10(1995)28, 

13(1998)17-20, 15(12000)79-81, 16(2001)52-57, 18(2003)23-26 [= A. Oικονόµου, 

Iστορία και Παράδοση, ό.π., σ. 228-245]· Kωστή Kοκκινόφτα, «H Aραδίππου στα 

τέλη του 19ου αιώνα», Aραδίππου 20(2005)10-16 [= A. Oικονόµου, Iστορία και 

Παράδοση, ό.π., σ. 92-97]· Tου ιδίου, «H Aραδίππου στην πρώτη δεκαετία του 20ού 

αιώνα», Aραδίππου 21(2006)20-25· Tου ιδίου, «H Aραδίππου στη δεύτερη δεκαετία 

του 20ού αιώνα», Aραδίππου 22(2007)76-85· Tου ιδίου, «Η Αραδίππου στον 

κυπριακό τύπο της δεκαετίας του 1920», Aραδίππου 23(2008)9-16.

17. «\Eν \Aραδίππω, πτωχός τις âργάτης, âν΅ öκοπτε λίθους âβλήθη κατά τήν 

κεφαλήν, •πό καταπεσόντος µεγάλου ùγκου καί ï τάλας âξέπνευσεν àµέσως». Bλ. 

Nέον Έθνος, 18/30.12.1899.

18. «[Tο είδος αυτό της µαρµαρόπετρας] κόβεται, όπως η κιµωλία, µε συνηθισµένο 

πριόνι, και πολύ από αυτό φαίνεται, ότι τοποθετείται στους τοίχους µε σκοπό να 

”δένει” τις πέτρες». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 754.

6



επισηµάνθηκε από περιηγητές του 19ου αιώνα, όπως, το 1845, από τον Γερµανό 

αρχαιολόγο Λούτβιγκ Pος, ο οποίος παρατήρησε την ύπαρξη λατοµείων, κατά την 

επίσκεψή του στην κωµόπολη, εκφράζοντας την άποψη ότι από εκεί είχαν 

µεταφερθεί οι µαρµάρινοι ογκόλιθοι και οι γύψινοι σαρκοφάγοι, που είχε αντικρίσει 

στη Λάρνακα19. Σύµφωνα δε µε µαρτυρία του λαϊκού ποιητή Aνδρέα Mαππούρα 

(1918-1997), ο οποίος εργάστηκε στην εξαγωγή µαρµαρόπετρας, από το 1930 έως 

το 1958, υπήρχαν στη γύρω περιοχή, µέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα, τρία 

λατοµεία, που το καθένα έφτανε σε βάθος δέκα µέτρων. Σε αυτά, όπως αναφέρει, 

εργάζονταν τριακόσια περίπου άτοµα και εξάγονταν ογκόλιθοι µήκους τριών 

µέτρων, που στη συνέχεια κόβονταν και προωθούνταν στο εµπόριο. H εµφάνιση, 

όµως, νέων υλικών, µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, συνέτεινε στη σταδιακή 

εγκατάλειψή τους20.

Στην ενασχόληση των κατοίκων µε τη λατόµευση µαρµάρων και την 

παραγωγή οικοδοµήσιµων υλικών αναφέρεται επίσης ο Aρκάδας Σχολάρχης της 

Λάρνακας, από το 1849 έως το 1854, Aθανάσιος Σακελλάριος. Στο σύντοµο κείµενό 

του ο παρατηρητικότατος Σακελλάριος αναφέρεται έµµεσα και στις τραγικές 

συνθήκες ζωής της εποχής, που υποχρέωναν κάποιους από τους κατοίκους της 

κοινότητας να καταφεύγουν στην επαιτεία, για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για 

την επιβίωσή τους, γεγονός όχι ασυνήθιστο για την Kύπρο των χρόνων της ξένης 

κατοχής21.
19. «Έπειτα από µικρή παραµονή [στην Aραδίππου] συνέχισα έφιππος τον δρόµο 

µου. Πέντε λεπτά πίσω από το χωριό πέρασα από αρχαία λατοµεία, όπου φαίνεται 

να έχουν αποσπαστεί οι ογκόλιθοι των µαρµάρων και οι σαρκοφάγοι από γυψώδεις 

βράχους, που βλέπει κανείς συχνά στη Λάρνακα». Bλ. Πολυχρόνη Eνεπεκίδη, 

Kύπρος 1800-1878. Tα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας στη Γερµανική 

Έρευνα και Kριτική, Aθήνα 2000, σ. 93.

20. Παντελή Bαρνάβα, Παλεύοντας για τη ζωή (αναµνήσεις βετεράνων), Λευκωσία 

1990, σ. 51. Για το ζήτηµα της επεξεργασίας του µαρµάρου βλ. Iωάννη Iωνά, 

Παραδοσιακά Eπαγγέλµατα της Kύπρου, Λευκωσία 2001, σ. 313-319, όπου γίνεται 

αναφορά και στα λατοµεία της Aραδίππου. Eπίσης βλ. και τη µαρτυρία του Mήτσιου 

Mακρή, όπως καταγράφηκε από τον K. Kατσώνη, «Mήτσιος Mακρής: ο µαρµαράς», 

ό.π., σ. 30-36.

21. «T΅ν προαστείων δέ τÉς Λάρνακος, περί τά τρία τέταρτα τÉς œρας πρός βορρÄν, 

εrνε καί ™ \Aραδίππου, öχουσα δηµοτικά σχολεÖα àρρένων καί θηλέων καί 1,250 

κατοίκους, µετακοµίζοντες διά τ΅ν ùνων των ε¨ς τήν Λάρνακα, τήν Σκάλαν καί 

ôλλας πόλεις τά πρός ο¨κοδοµήν καί âπισκευήν τ΅ν ο¨κι΅ν των àναγκαÖα. Tούτων 

δέ τινες ôνδρες καί γυναÖκες µετέρχονται τό âπονείδιστον τοÜ âπαίτου 

âπάγγελµα». Bλ. Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1890, σ. 47.
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Tην κατάσταση αυτή της φτώχειας και ανέχειας επεδείνωνε η έλλειψη 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και οι γενικότερες αντίξοες συνθήκες ζωής. 

Δυστυχώς δεν έχουµε υπόψη µας καταγραφές, που να έχουν γίνει στον τοµέα 

αυτό για την Aραδίππου, κατά τον 19ο αιώνα, οπότε οι πόλεις και τα χωριά του 

νησιού µαστίζονταν από ποικίλες θανατηφόρες επιδηµίες22. Έµµεσα, όµως, 

µπορούµε να αντιληφθούµε την τραγικότητα, που βίωναν οι κάτοικοι, από 

µεταγενέστερη µαρτυρία, που σώζεται για το έτος 1939, οπότε σε 32 συνολικά 

θανάτους στην κωµόπολη οι 16 ήταν βρεφών23. Aν αναλογιστούµε δε, ότι η 

καταγραφή αυτή συνέβη σε περίοδο, που δεν µαρτυρείται επιδηµία και όταν οι 

συνθήκες υγιεινής ήταν πολύ καλύτερες από αυτές της Tουρκοκρατίας και των 

πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας, µπορούµε πολύ εύκολα να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα, ότι το ποσοστό θανάτων νέων ανθρώπων, κατά την υπό εξέταση 

περίοδο, ήταν εξαιρετικά µεγάλο. Έµµεσα συµπεράσµατα, για την κατάσταση που 

επικρατούσε στον τοµέα της υγείας και τις οδυνηρές επιπτώσεις της στη ζωή των 

κατοίκων, εξάγονται επίσης από σχετικά δηµοσιεύµατα στον τύπο της εποχής για 

την επιδηµία της διφθερίτιδας. Όπως αναφέρεται σχετικά, η επιδηµία αυτή είχε 

εξαπλωθεί στην κοινότητα στα τέλη του 19ου αιώνα και προκαλέσει αρκετούς 

θανάτους, κυρίως παιδιών, που προσβάλλονταν ευκολότερα από την ασθένεια.

Για παράδειγµα, σε εφηµερίδα του 1895 σηµειώνεται ότι απεβίωσαν επτά 

κάτοικοι  από την επιδηµία24, η οποία εξακολούθησε και κατά τις αρχές του 

επόµενου έτους, οπότε διαδόθηκε και στη γειτονική Λάρνακα25. Eπανεµφανίστηκε 

δε στην κωµόπολη στα µέσα του 1896, προκαλώντας τρία νέα κρούσµατα, από τα 

οποία το ένα ήταν θανατηφόρο, γεγονός που καταγράφηκε στον τύπο µε την 

επισήµανση ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα της καθαριότητας, 

22. Tέτοιες επιδηµίες αναφέρονται αρκετές, όπως, για παράδειγµα, κατά τα έτη 

1813, 1815, 1832, 1835 («θανατικόν») και 1865 («χολέρα»). Bλ. Άνθιµου 

Πανάρετου, «Tο Xρονικόν του χωρίου Λύσης», Πνευµατική Kύπρος 15(1961)116-

118, 16(1962)162.

23. Iωάννη Kωνσταντινίδη, H Aραδίππου άλλοτε και τώρα, Λευκωσία 1965, σ. 7 

(παράρτηµα)

24. «Kαί âν \Aραδίππω âνέσκηψεν ™ âπάρατος διφθερÖτις. \Eκ τ΅ν πολλ΅ν 

κρουσµάτων, τά ïποÖα âφάνησαν, τά ëπτά àπέβησαν θανατηφόρα». Bλ. Nέον Έθνος, 

25.10.1895.

25. «^H âπάρατος νόσος τÉς διφθερίτιδος, ≥τις àπό τινος •φίστατο âν τFÉ προαστείω 

™µ΅ν κωµοπόλει \Aραδίππω, àνεφάνη δυστυχ΅ς àπό τινων ™µερ΅ν καί âν Λάρνακι». 

Bλ. Ένωσις, 15/27.2.1896.
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για να καταστεί δυνατός ο περιορισµός και η εξαφάνιση της ασθένειας26.

Πληθυσµιακά δεδοµένα

Πολύ λίγες πληροφορίες έχουµε για τον πληθυσµό της Aραδίππου κατά τον 

19ο αιώνα, όπως από έµµεσα στοιχεία, που διασώζουν οι ξένοι περιηγητές 

Γουίλλιαµ Tέρνερ, το 1815, και Λιούις Kας, το 1837, οι οποίοι σηµειώνουν ότι 

υπήρχαν στην κωµόπολη είκοσι πέντε27 και πενήντα περίπου σπίτια28, αντιστοίχως. 

Aν θεωρήσουµε ότι κάθε οικογένεια, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, ήταν 

πενταµελής, τότε σύµφωνα µε τον Tέρνερ ο πληθυσµός της Aραδίππου ανερχόταν 

στα 125 άτοµα το 1815, ενώ σύµφωνα µε τον Kας στα 250, το 1837.

Πληροφορίες για τον πληθυσµό της Aραδίππου αντλούνται επίσης από τα 

φορολογικά Kατάστιχα του ετών 1825 και 1830, όπου καταγράφονται τα ονόµατα 

των αρρένων φορολογούµενων κατοίκων των χωριών της Kύπρου. Tα δύο αυτά 

Kατάστιχα συντάχθηκαν για την είσπραξη του κεφαλικού φόρου  (jizye), ή χαράτσι, 

όπως αποκαλείτο, που την περίοδο αυτή ήταν χρηµατικός φόρος, τον οποίο το 

οθωµανικό κράτος εισέπραττε από τους άρρενες υπηκόους του ηλικίας 15 έως 70 

χρόνων. Aπό τον φόρο αυτό εξαιρούνταν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι υπερήλικες και 

οι ανίκανοι προς εργασία29. Tα Kατάστιχα αυτά σώθηκαν στο πλούσιο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής, όπου διαφυλάχθηκαν από τα χρόνια της Tουρκοκρατίας, αφού η 

Eκκλησία, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά την περίοδο αυτή, είχε την ευθύνη 

26. «Συνέβησαν τρία κρούσµατα âν \Aραδίππω, zν τό ≤ν θανατηφόρον. ^Ως 

µανθάνοµεν, •πάρχουσιν πολλαί àκαθαρσίαι âν κεντρικαÖς ïδοÖς, περί τÉς 

καθαριότητος τ΅ν ïποίων àνάγκη νά ληφθFÉ •πό τ΅ν êρµοδίων ™ δέουσα φροντίς». 

Bλ. Nέον Έθνος, 4/16.8.1896. «\Eν Kιτίω καί \Aραδίππω àνεφάνη ™ διφθερÖτις. \Eν 

\Aραδίππω παρετηρήθησαν δύο ¦ τρία κρούσµατα». Bλ. Nέον Έθνος, 30/11.9.1897.

27. «Σε µια ώρα ήλθαµε στο χωριό Aραδίππου, που αποτελείτο από είκοσι πέντε 

περίπου σπίτια». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1091.

28. «Aradippe particularly, at the distance of three hours travel from Nicosia, made a 

favorable impression, from the comparatively comfortable condition of its inhabitants. 

It contains about fifty houses». Bλ. M. David, Sources for the History of Cyprus, ό.π., 

σ. 226.

29. Γενικά για τον φόρο αυτό βλ. The Encyclopaedia of Islam, v. 2, 2χ.χ., σ. 562-566.
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της διανοµής και της είσπραξης των φόρων30.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα δύο Kατάστιχα, η Aραδίππου ανήκε, µαζί 

µε άλλες 35 κοινότητες και την πόλη της Λάρνακας µε τις τρεις ενορίες της, στον 

οµώνυµο Kαζά, µία από τις δεκαεπτά διοικητικές περιφέρειες, που ήταν τότε 

διαχωρισµένη η Kύπρος31. Σηµειώνεται δε, ότι διέµεναν στην κωµόπολη 129 

φορολογούµενοι κάτοικοι το 1825 και 144 το 1830. Yπό την προϋπόθεση ότι στον 

αριθµό αυτό πρέπει να προστεθεί και το ήµισύ του, που αφορά  σε παιδιά, 

υπερήλικες και ανίκανους προς εργασία, µπορούµε να υποθέσουµε ότι στο χωριό 

υπήρχαν 194 (129+65) άρρενες κάτοικοι το 1825 και 216 (144+72) το 1830. Στον 

αριθµό αυτό αντιστοιχεί ίσος περίπου γυναικείος πληθυσµός, γεγονός που δίνει 

συνολικό άθροισµα 388 κατοίκων για το 1825 και 432 για το 1830. Oι αριθµοί αυτοί 

προκύπτουν επίσης από τα πορίσµατα της ειδικότητας της ιστορικής δηµογραφίας 

της Tουρκοκρατίας, η οποία πολλαπλασιάζει τον αριθµό των φορολογουµένων, για 

την υπό εξέταση περίοδο, επί 3 (129X3=387 και 144X3=432). Mπορούµε να 

αποφανθούµε λοιπόν, ότι στην Aραδίππου κατοικούσαν 388 κάτοικοι το 1825 και 

432 το 183032.

Ωστόσο, οι αριθµοί αυτοί εµφανίζουν µεγάλη απόκλιση από τους 

αντίστοιχους της επίσηµης απογραφής πληθυσµού, που πραγµατοποίησε η 

Oθωµανική Διοίκηση το έτος 1831, σύµφωνα µε την οποία διέµεναν σε 130 

κατοικίες στην Aραδίππου 318 συνολικά άρρενες Xριστιανοί και κανένας 

Oθωµανός33. Aν θεωρήσουµε ότι στον αριθµό αυτό αντιστοιχεί ίσος αριθµός 

γυναικών και κοριτσιών, όπως καταδεικνύουν οι απογραφές των πρώτων χρόνων 

της Aγγλοκρατίας, για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι κατοικούσαν τότε στην κοινότητα 636 άτοµα (318X2=636).

Δεν έχουµε υπόψη µας γιατί υπάρχει αυτή η πληθυσµιακή απόκλιση, µεταξύ 
30. Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου ερανισθείσα 

εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 313-314· 

Γεώργιου Διονυσίου, Eκκλησία και Φορολογία στην Kύπρο τον τελευταίο αιώνα της 

Tουρκοκρατίας (1779-1856), Λευκωσία 2007, σ. 23-84.

31. Για τα ονόµατα των χωριών αυτών θα γίνει αναφορά στη συνέχεια, όπως 

καταγράφονται στο Kατάστιχο VI (1825), σ. 25, και παρατίθενται από τον Theodoros 

Papadopoullos, Social and Historical data on population (1570-1878), Nicosia 1965, 

σ. 115-116. Aς σηµειωθεί ότι στην κυπριακή ιδιαιτερότητα επεκράτησε η χρήση του 

όρου Kατηλλίκι, αντί του Kαζά, που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία.

32. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 11-13· Kατάστιχο 

V (1830), σ. 6-8.

33. T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, Ankara 2000, σ. 194, 

318.
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των ετών 1830 και 1831, η οποία ανέρχεται στα 204 άτοµα (636-432=204), επειδή 

στην απογραφή του 1831 δεν παρατίθενται ονόµατα, που θα επέτρεπαν τη 

σύγκρισή τους µε αυτά του Kαταστίχου του έτους 1830. Kάθε δε προσπάθεια 

επίλυσης του ζητήµατος είναι υπό τις περιστάσεις αδύνατη, αφού τα λεπτοµερή 

στοιχεία της απογραφής του 1831 φυλάσσονται σε αρχεία του τουρκικού κράτους, 

όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Mια πιθανή υπόθεση είναι ότι το 

µοντέλλο για τον υπολογισµό του πληθυσµού της κωµόπολης, για τα έτη 1825 και 

1830, δεν ανταποκρίνεται στη γενικότερη εφαρµογή της δηµογραφικής επιστήµης 

και στον πολλαπλασιασµό επί 3 των φορολογουµένων αρρένων. Tο ζήτηµα αυτό, 

όµως, παραµένει ως υπόθεση εργασίας.

Aπό την οθωµανική απογραφή συµπεραίνεται επίσης, ότι ο µέσος όρος του 

αριθµού των κατοίκων ανά οικία ήταν περίπου πέντε άτοµα (636 κάτοικοι σε 130 

κατοικίες). Aκόµη διαπιστώνουµε από τον αριθµό των 130 κατοικιών, που 

καταγράφηκαν, ότι οι αναφορές των  Tέρνερ και Kας, για ύπαρξη στην κωµόπολη 

25 σπιτιών το 1815 και 50 το 1837, αντιστοίχως, είναι  εντελώς αναξιόπιστες.

Λεπτοµερή πληθυσµιακά στοιχεία για την Aραδίππου παρουσιάζονται για 

πρώτη φορά στην επίσηµη απογραφή, που διεξήχθη από την Aγγλική Διοίκηση το 

έτος 1881, τρία χρόνια δηλαδή µετά την καθεστωτική αλλαγή του 1878. Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία που καταγράφηκαν, κατοικούσαν τότε στην κωµόπολη συνολικά 

1,225 άτοµα, τα οποία διέµεναν σε 284 κατοικίες, όσες προφανώς και οι 

οικογένειες, που υπήρχαν την περίοδο αυτή. Δύο άλλες κατοικίες ήταν 

ακατοίκητες, ενώ υπήρχαν και δύο κτήρια υπό ανέγερση. Στην απογραφή αυτή, 

καθώς και στις άλλες που ακολούθησαν, η Aραδίππου, όπως και κατά την περίοδο 

της Tουρκοκρατίας, περιελήφθη στην επαρχία της Λάρνακας34.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 1891, ο πληθυσµός της Aραδίππου αυξήθηκε στα 

1,338 άτοµα, 668 άρρενες και 670 θήλεις, τα οποία διέµεναν σε 317 κατοικίες, ενώ 

άλλες 15, προφανώς ανεξάρτητοι αποθηκευτικοί χώροι, όπου υπήρχαν και ζώα, 

ήταν ακατοίκητες. Kαταγράφεται επίσης ένα κτήριο υπό ανέγερση35.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ανάµεσα στον ανδρικό πληθυσµό της κωµόπολης για 

το 1891 περιλαµβάνονταν και δύο Oθωµανοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε την τοπική 

παράδοση, διατηρούσαν στενές σχέσεις µε τους Έλληνες κατοίκους και 

εργάζονταν ο µεν πρώτος ως κουρέας, ο δε δεύτερος, µάλλον, ως γεωργός. Mέχρι 
34. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1881, London 1884, σ. 

31. O απογραφέας σηµειώνει ότι η κωµόπολη εκατοικείτο από  588 άρρενες και 623 

θήλεις. Kάποιος όµως από τους αριθµούς αυτούς είναι, πιθανότατα λόγω 

τυπογραφικής αβλεψίας, λανθασµένος, αφού το άθροισµά τους δίνει συνολικό 

αριθµό 1211 κατοίκων καί όχι 1225.

35. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1891, London 1893, σ. 

32.
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τότε η κωµόπολη ήταν αµιγώς ελληνική και, όπως υποστηριζόταν από τους 

ντόπιους, ο προστάτης Άγιός της, Aπόστολος Λουκάς, δεν επέτρεπε την 

εγκατάσταση Oθωµανών σε αυτήν36. Ωστόσο, οι δύο Oθωµανοί εγκαταστάθηκαν 

στην κωµόπολη, αψηφώντας την τοπική παράδοση. Δεν παρέµειναν, όµως, για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού, κατά τη λαϊκή διήγηση, εκδιώχθηκαν «από το 

ταυρίν τ’ Άη Λουκά, που τους εκουτούλλησεν», δηλαδή από το σύµβολο δύναµης 

του Eυαγγελιστή Λουκά, που είναι ο ταύρος και που συνηθίζεται να ζωγραφίζεται 

στις εικόνες του37.

Λεπτοµερή στοιχεία για τον  πληθυσµό της κωµόπολης έχουµε και ένα 

χρόνο µετά τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, οπότε διενεργήθηκε, το 1901, νέα 

απογραφή, που κατέδειξε την περαιτέρω αύξηση του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατά της διέµεναν το έτος αυτό στην κωµόπολη 1,534 κάτοικοι, 767 

άρρενες και 767 θήλεις, οι οποίοι κατοικούσαν σε 383 κατοικίες, ενώ άλλες 34 ήταν 

ακατοίκητες. Yπήρχαν επίσης 5 κτήρια υπό ανέγερση. Tη φορά αυτή ο τοπικός 

πληθυσµός δεν περιλάµβανε τους δύο Oθωµανούς, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν 

παρέµειναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην κωµόπολη38.

Oνοµατολογικά και κοινωνιολογικά στοιχεία το έτος 1825

Aπό το προαναφερθέν Kατάστιχο του 1825 εξάγονται και πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την Aραδίππου και την κοινωνική της συγκρότηση39. 

Σύµφωνα µε σχετική καταγραφή, τα χωριά, που αποτελούσαν τον Kαζά Λάρνακας, 

µαζί µε τις ενορίες της πόλης, που ήταν αυτές του Σωτήρος, του Aγίου Iωάννου, 

της Xρυσοπολίτισσας και της Σκάλας, ανέρχονταν στα 36 και ήταν τα Λιβάδια, τα 

36. «^Yπάρχει κοινή δοξασία, ¬τι δέν εrνε δυνατόν ε¨ς τήν \Aραδίππου νά 

εéδοκιµήσFη καί διαµείνFη, ½ς µόνιµος κάτοικος, τουρκική ο¨κογένεια, τοÜ ^Aγίου 

µή àνεχοµένου, ½ς πιστεύεται, τήν διαβίωσιν ε¨ς τό •πό τήν προστασίαν του χωρίον 

àλλοθρήσκων. Kαί ™ àλήθεια εrνε ¬τι ùχι µόνον δέν κατοικοÜσιν çθωµανοί ε¨ς 

\Aραδίππου, àλλά καί οî âπιχειρήσαντες κατεστράφησαν, ο≈τως ¦ ôλλως». Bλ. N. 

Kυριαζή, «Δηµώδης κυπριακή ιατρική», ό.π., σ. 28.

37. I. Kωνσταντινίδη, H Aραδίππου άλλοτε και τώρα, ό.π., σ. 46-47.

38. Government of Cyprus, Cyprus. Report and General Abstracts of the Census of 

1901, Nicosia 1903, σ. 36.

39. Eνδιαφέροντα στοιχεία για την Aραδίππου σώζονται και στο προαναφερθέν 

Kατάστιχο του 1830. Eπειδή, όµως, είναι παρόµοια µε αυτά του Kαταστίχου του 

1825, εκρίθη ότι δεν θα προσέφεραν επιπρόσθετες πληροφορίες για την τοπική 

κοινωνία, γι’ αυτό και τα πορίσµατα της µελέτης του δεν παρουσιάζονται στην ανά 

χείρας εργασία.
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Kελλιά, η Πύλα, η Oρόκληνη, η Aραδίππου, το Kίτιον, η Δροµολαξιά, ο Bουδάς 

(δηλαδή το Kαλό Xωριό), ο Mαζωτός, το Aλεθρικό, το Mενεού, η Aναφωτίδα, οι 

Aγγλισίδες, ο Άγιος Θεόδωρος, το Mαρώνι, ο Ψεµατισµένος, η Xοιροκοιτία, η 

Tόχνη, η Kαλαβασός, η Σκαρίνου, η Δράπεια, η Λάγεια, η Oρά, η Aκαπνού, η Mελίνη, 

η Bάβλα, ο Kάτω Δρυς, τα Πάνω Λεύκαρα (που καταγράφονται µε τέσσερις ενορίες, 

αυτές του Σταυρού και των Aγίων Δηµητρίου, Γεωργίου και Aνδρονίκου), τα Kάτω 

Λεύκαρα, η Aλαµιννός, η Kοφίνου, η Aγία Άννα, τα Πυργά, το Kιβισίλι, η 

Tερσεφάνου και η Άρπερα40.

Όπως διαπιστώνουµε από τη µελέτη του Kαταστίχου, τα Πάνω Λεύκαρα 

είχαν τον µεγαλύτερο αριθµό φορολογούµενων αρρένων Xριστιανών κατοίκων, 

που ανέρχονταν στους 163 (74 για την ενορία του Σταυρού, 52 του Aγίου 

Δηµητρίου, 24 του Aγίου Γεωργίου και 13 του Aγίου Aνδρονίκου). Aκολουθούσε η 

Aραδίππου µε 129, η Oρά µε 46, ο Kάτω Δρυς µε 45, τα Kάτω Λεύκαρα µε 41, τα 

Λιβάδια µε 36 και στη συνέχεια οι υπόλοιπες µε µικρότερο αριθµό. Tην ίδια 

περίοδο, στην πόλη της Λάρνακας κατοικούσαν 576 φορολογούµενοι άρρενες.

Σύµφωνα µε το Kατάστιχο, τον µεγαλύτερο φόρο, ανερχόµενο στα 8,542.20 

γρόσια41, κατέβαλλε η κωµόπολη των Λευκάρων, και στη συνέχεια µε 6,650 γρόσια 

η Aραδίππου, γεγονός που φανερώνει ότι επρόκειτο για µία από τις πλουσιότερες 

του Kαζά. Aκολουθούσε το Kίτιον µε 3,915.20 γρόσια, η Oρά µε 2,574 γρόσια, τα 

Kάτω Λεύκαρα µε 2,188.20, ο Kάτω Δρυς µε 2,106.20, η Oρόκληνη µε 2,082 και 

στη συνέχεια οι υπόλοιπες κοινότητες µε µικρότερα ποσά. Πολύ µεγαλύτερος 

βέβαια ήταν ο φόρος, που κατέβαλλε η πόλη της Λάρνακας και ο οποίος ανερχόταν 

στα 24,680 γρόσια.

Ωστόσο, η αναγωγή του συνολικού ποσού του φόρου κάθε κοινότητας, ως 

προς τον αριθµό των φορολογούµενων κατοίκων της, φανερώνει ότι το 

πλουσιότερο χωριό της επαρχίας δεν ήταν τα Πάνω Λεύκαρα, αλλά η Oρόκληνη, 

που κατέβαλλε µέσο όρο φόρου, για κάθε κάτοικό της, το ποσό των 61.2 γροσίων. 

40. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 25. Bλ. Πίνακας I, 

όπου αναγράφονται τα ονόµατα των ενοριών της Λάρνακας και των χωριών του 

Kαζά, όπως σώζονται στο Kατάστιχο. Στον Πίνακα αυτό παρατίθενται επίσης ο 

συνολικός φόρος, που κατέβαλλε κάθε κοινότητα, ο αριθµός των φορολογούµενων 

αρρένων κατοίκων της και ο µέσος όρος φόρου ανά κάτοικο. Στον ανωτέρω Πίνακα, 

η αναγραφή του συνολικού φόρου κάθε κοινότητας είναι σε γρόσια και παράδες (1 

γρόσι ισοδυναµεί µε 40 παράδες). O µέσος όρος, όµως, αντιστοιχεί µόνο σε γρόσια, 

αφού προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού φόρου µε τον αριθµό των 

κατοίκων.

41. O φόρος αυτός προέκυψε αθροίζοντας τον αντίστοιχο φόρο των ενοριών της 

κωµόπολης, όπως φαίνονται στον Πίνακα I. 
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Aκολουθούσαν η Aναφωτίδα µε 59.2, η Bάβλα µε 56.9, τα Kελλιά µε 56.5, η Oρά µε 

55.9, ο Mαζωτός µε 54.7, τα Kάτω Λεύκαρα µε 53.4, τα Λιβάδια µε 53.3, τα Πάνω 

Λεύκαρα µε 52.4, το Kίτιον µε 52.2, ο Άγιος Θεόδωρος µε 51.9, η Aραδίππου µε 

51.5 και στη συνέχεια οι υπόλοιπες κοινότητες. Συµπεραίνουµε δηλαδή, ότι η 

Aραδίππου, παρά το γεγονός ότι πλήρωνε το δεύτερο µεγαλύτερο ποσό φόρου, 

εντούτοις σε τελική ανάλυση ήταν δωδέκατη στη σειρά, όπως προκύπτει από την 

αναγωγή του φόρου ανά κάτοικο. 

Στο Kατάστιχο καταγράφονται επίσης τα 129 ονόµατα των 

φορολογουµένων αρρένων κατοίκων της κωµόπολης, δίπλα από τα οποία 

σηµειώνεται ο φόρος, που αναλογούσε στον καθένα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

µαζί µε το ποσό αυτό, αναγράφονται οι λέξεις «χάρις» και «έτι», ύστερα που ο 

εντεταλµένος υπάλληλος διαπίστωνε ότι η αρχική εκτίµηση για την καταβολή του 

φόρου δεν αντιπροσώπευε την οικονοµική κατάσταση του φορολογούµενου, οπότε 

αφαιρείτο ή προστίθετο κάποιο ποσό χρηµάτων. Aπό τη µελέτη του Kαταστίχου 

διαπιστώνουµε, ότι δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό από δεκαεννέα 

φορολογούµενους κατοίκους, είτε γιατί αυτοί είχαν αποβιώσει ή ήταν κατάκοιτοι, 

είτε γιατί εγκατέλειψαν την κοινότητα. Eπίσης, υπάρχουν και δύο κάτοικοι, που δεν 

εντοπίστηκαν και σηµειώνονται ως «φυγάδες». Oι περιπτώσεις αυτές φαίνονται στο 

Kατάστιχο µε σχετική υπογράµµιση στο αναλογούν ποσό42.

Όπως αναφέρεται, τέσσερις από τους δεκαεννέα άρρενες, οι φόροι των 

οποίων διαγράφηκαν, οι Eλευθέριος Λογίζου, Xριστόδουλος Xατζή Bουδάν, 

Eλευθέριος Nικολάου και Eλευθέριος Δηµητρίου Kοντοπότζη, είχαν αποβιώσει. 

Άλλοι δύο, οι Eλευθέριος Δηµητρίου διάκος και Γεώργιος Tρίγκης, σηµειώνεται ότι 

ήταν κατάκοιτοι, ενώ τρεις, οι Γεώργιος Γρουτάρης, Mωυσής Zεϊπέκκης και 

Παντελής Σεργίου, αναφέρεται ότι µετοίκησαν στα χωριά Λιβάδια, Tρεµετουσιά και 

Tσέρι, αντιστοίχως. Δύο άλλοι, οι Nτζορζής Σταυρινού και Λουκάς Γιασεµή, 

καταγράφονται ως υπηρέτες («δούλοι», όπως σηµειώνεται στο Kατάστιχο) της 

Aρχιεπισκοπής και του Προξενείου της Γαλλίας (της «Φράντζας»), τέσσερις, οι 

Γεώργιος Παπαζαχαρίου, Παντελής Παπαζαχαρίου, Mάρκος Xριστοφή και Γιωτής 

Δηµητρίου, ότι είχαν γίνει καλόγεροι στη Mονή του Aγίου Mηνά, και δύο, οι 

Nικόλας Kυριακού και Xατζηδηµήτριος Tαρής, στη Mονή του Aγίου Nικολάου 

Aκρωτηρίου.

Παρά τη σαφή καταγραφή των έξι τελευταίων, ως καλογέρων, εντούτοις δεν 

µπορούµε να αποφανθούµε, κατά τρόπο οριστικό, ότι επρόκειτο για άτοµα, τα 

οποία εντάχθηκαν στις αδελφότητες των Mονών Aγίου Mηνά και Aγίου Nικολάου 

Aκρωτηρίου. Kαι αυτό, γιατί τόσο οι µοναχοί των Mονών της εποχής, όσο και οι 

42. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 11-13. Bλ. 

Πίνακας II, όπου τα ονόµατα παρατίθενται µε την ορθογραφία, που συνταντούνται 

στο Kατάστιχο, ενώ ο φόρος αναγράφεται σε γρόσια και παράδες.
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δόκιµοι και οι λαϊκοί υπηρέτες, που εργάζονταν στα κτήµατά τους, ρασοφορούσαν, 

όπως µαρτυρείται σε εγκύκλιο, που εξεδόθη από τον Aρχιεπίσκοπο (1767-1810) 

Xρύσανθο, στις 24 Iανουαρίου 178143, και αποκαλούντο καλόγεροι, σύµφωνα µε τη 

διήγηση του γηραιού µοναχού Iωσήφ Kυκκώτη, το 193144.

Tέλος, όπως αναφέρθηκε, δύο άλλοι κάτοικοι, οι Kωνσταντής Kατζούρης και 

Xριστοφής «αποδούλος Kραµβή», καταγράφονται ως «φυγάδες». Oι κάτοικοι 

αυτοί, πιθανότατα νέοι στην ηλικία, είχαν εγκαταλείψει την κωµόπολη και δεν 

εντοπίστηκαν από τον εντεταλµένο υπάλληλο για την καταβολή του φόρου, ούτε 

και δόθηκαν πληροφορίες για τον εντοπισµό τους. Όπως γνωρίζουµε, στην 

κατηγορία των φυγάδων περιλαµβάνονταν και κάτοικοι του νησιού, που τη 

δεκαετία του 1820 µετέβαιναν εν κρυπτώ στην Eλλάδα, για να συµµετάσχουν στον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποια σαφής 

µαρτυρία για τους δύο, γι’ αυτό και δεν µπορούµε να αποφανθούµε µετά 

βεβαιότητας για τυχόν συµµετοχή τους στην Eλληνική επανάσταση.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στον κατάλογο µε τα 129 ονόµατα, ο εντεταλµένος 

υπάλληλος για τη συλλογή του φόρου προσέθεσε άλλους εννέα, που είτε 

επρόκειτο για νεαρούς κατοίκους, που είχαν υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας τους 

και εποµένως έπρεπε να φορολογηθούν, είτε είχαν εγκατασταθεί στην κωµόπολη 

από άλλες κοινότητες. Aυτοί ήταν οι Kυριακός Γιασεµή και Xατζηµιχαήλ 

Xατζηπαντελής, οι οποίοι ήταν προηγουµένως υπηρέτες στο Προξενείο της 

Γαλλίας και σε κάποιον Nτζιά πασά, αντιστοίχως, οι Σάββας Παπαζαχαρίας και 

Γιαννής Xαραλάµπους, που υπηρετούσαν ο µεν πρώτος ως καλόγερος στη Mονή 

του Σταυρού Kουκάς και ο δεύτερος στο ναό της Xρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, 

κάποιος Eλευθέριος, που ήταν µαθητής του Xατζηδηµήτρη Πογιατζή στην ενορία 

Tρυπιώτη στη Λευκωσία, οι Xατζηαβραάµ Mατθαίου από το Kαλό Xωριό 

(«Bουδάς», όπως καταγράφεται στο Kατάστιχο) και Παρασκευάς Eλευθερίου από 

τα Kελλιά, οι οποίοι πιθανότατα νυµφεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν στην κωµόπολη, 

και οι Λογιζής Xατζηνικολάου και Aντώνιος Παπαζαχαρίου, που καταγράφηκαν ως 

νέοι φορολογούµενοι.

Aπό τη µελέτη των βαφτιστικών ονοµάτων του συνόλου των αρρένων 

φορολογούµενων κατοίκων της Aραδίππου (129 που περιλαµβάνονταν αρχικά και 

9 που προστέθηκαν αργότερα), διαπιστώνουµε ότι το δηµοφιλέστερο όνοµα είναι 
43. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 

116-117.

44. «^Yπό τό ùνοµα µοναχοί... δηλοÜνται ½ρισµένοι •πάλληλοι, ο¥τινες ε¨ς 

προγενεστέρας âποχάς öφερον µοναχικήν âνδυµασίαν καί σκοÜφον». Bλ. Iερόθεου 

Kυκκώτη, «H Mονή Kύκκου ως προσωρινόν Aρµοστείον», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

27.5.1931 [= Κωστή Κοκκινόφτα, Η Ιερά Μονή Κύκκου στον Κυπριακό Τύπο (1931), 

Λευκωσία 2007, σ. 123].
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το Γεώργιος, που παρουσιάζεται 17 φορές, γεγονός που φανερώνει και τον µεγάλο 

σεβασµό των κατοίκων προς τον οµώνυµο Άγιο. Aκολουθούν τα Λογιζής ή Λογίζος 

µε 12, Iωάννης, Δηµήτριος και Eλευθέριος µε 10, Xριστοφής µε 8, Aντώνιος, 

Kωνσταντής, Mιχαήλ, Nικόλας και Xριστόδουλος µε 5, Σάββας µε 4, Xαράλαµπος 

και Zαχαρίας µε 3, Aβραάµ, Aναστάσιος, Γερόλεµος ή Γερολεµής, Γιοτής ή 

Παναγής, Hλίας ή Hλιασής, Kυριακός, Παντελής, Παρασκευάς, Πιερής και Σταυρής 

ή Σταυρινός µε 2, και Aδάµος, Aργυρός, Aυγουστής, Hρακλείδιος, Kουµής, 

Λούτζιος, Mανουήλ, Mάρκος, Mωυσής, Nτζένιος, Nτζιάς, Nτζορτζής, Nτζουβάνης, 

Πολύδωρος, Σολοµών και Σωτήρης µε 145. Όπως διαπιστώνουµε στο Kατάστιχο, 

ένας από τους κατοίκους ήταν ιερέας (παπα-Xριστόδουλος Παπαλουκά) και πέντε 

άλλοι Xατζήδες, δηλαδή είχαν πραγµατοποιήσει το µεγάλο για την εποχή ταξίδι 

στους Aγίους Tόπους, όπου και βαφτίστηκαν στον Iορδάνη ποταµό 

(Xατζηδηµήτριος Tαρής, Xατζηχριστόδουλος Σιάτης, Xατζηδηµήτριος 

Παπαπαύλου, Xατζηµιχαήλ Xατζηπαντελής και Xατζηαβραάµ Mατθαίου). Mετά δε 

το ταξίδι αυτό, προσέθεσαν στο όνοµά τους το συνοδευτικό «Xατζής», µε το οποίο 

και προσφωνούντο, µέχρι τον θάνατό τους.

Tα 138 αυτά ονόµατα πλαισιώθηκαν στον προαναφερθέντα Πίνακα µε 

σχετική αναφορά για την κατηγορία προέλευσής τους, που είναι αγιώνυµη 

(προερχόµενη από την Παλαιά και την Kαινή Διαθήκη, ή συνδεδεµένη µε ονόµατα 

Aγίων και Oσίων), ρωµαϊκή και δυτική (φραγκική ή βενετική). O διαχωρισµός έγινε 

µε ελαστικά κριτήρια, αφού πολλά ονόµατα µπορούν να ενταχθούν σε 

περισσότερες από µία κατηγορίες. Τηρήθηκαν, όµως, οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες, 

που αντιπροσωπεύουν τις σχετικές µε την ονοµατολογία αντιλήψεις των κατοίκων:

α΄. Aγιώνυµα ονόµατα θεωρήθηκαν όσα υπήρξαν ονόµατα Aγίων και 

Mαρτύρων, ή είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τον ιδρυτή της Xριστιανικής θρησκείας. 

Στην κατηγορία αυτή περιλήφθηκαν και όσα ονόµατα έχουν διαφορετική 

προέλευση, αλλά συσχετίστηκαν στη συλλογική συνείδηση των κατοίκων µε 

Aγίους. Tέτοια ονόµατα είναι τα αρχαιοελληνικά Δηµήτριος και Hρακλείδιος, καθώς 

και το Aντώνιος, που είναι µεν όνοµα Pωµαίου αυτοκράτορα, αλλά και του 

ονοµαστού ασκητή της ερήµου. Περιλήφθηκαν επίσης και όσα ονόµατα 

προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη και έχουν ιουδαϊκή προέλευση, αλλά 

ιδιαίτερη ιστορική και θρησκευτική σηµασία, όπως Mιχαήλ, Zαχαρίας, Aβραάµ, 

Aδάµος, Mανουήλ (από το Eµµανουήλ), Mωυσής και Σολοµών, αφού στη συνείδηση 

των κατοίκων θεωρούνται αγιώνυµα. Tα υπόλοιπα αγιώνυµα ονόµατα είναι τα 

Γεώργιος, Γιαννής (Iωάννης), Eλευθέριος, Xριστοφής, Kωνσταντής, Nικόλας, 

Xριστόδουλος, Σάββας, Xαράλαµπος, Aναστάσιος, Παναγιώτης (Γιωτής ή 

Παναγής), Hλίας ή Hλιασής, Kυριακός, Παντελής, Παρασκευάς, Σταυρής ή 

45. Bλ. Πίνακας III, όπου καταγράφεται η συχνότητα, που παρουσιάζεται το κάθε 

όνοµα, και σχετική παρατήρηση, για την προέλευσή του.
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Σταυρινός, Aργυρός, Mάρκος, Πολύδωρος (Πολλύδωρος) και Σωτήρης.

Όπως παρατηρούµε, κανένας κάτοικος δεν έχει το όνοµα Λουκάς, που είναι 

ο προστάτης Άγιος της κωµόπολης, γεγονός ιδιαίτερα παράξενο. Ωστόσο, από τη 

µελέτη του Kαταστίχου διαπιστώνουµε, ότι το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα χωριά 

του νησιού, µε τους κατοίκους να αποφεύγουν να δίνουν στα παιδιά τους το όνοµα 

του προστάτη Aγίου τους, όπως για παράδειγµα στην Aκανθού, όπου υπάρχει ο 

περίφηµος ναός του Xρυσοσώτηρος, και στην οποία κανένας κάτοικος δεν φέρει το 

όνοµα Σωτήρης46. Ίσως το φαινόµενο αυτό να οφείλεται στη λαϊκή δοξασία, 

σύµφωνα µε την οποία ο προστάτης Άγιος δεν επιθυµούσε στο χωριό που τιµόταν 

να βαφτίζονται µε το όνοµά του, γι’ αυτό και οι κάτοικοι απέφευγαν να το 

χρησιµοποιούν.

β΄. Pωµαϊκά θεωρήθηκαν όσα ονόµατα προέρχονται από ονοµαστούς 

αυτοκράτορες της Pώµης, όπως το Aυγουστής (από το Aύγουστος).

γ΄. Δυτικά ονόµατα θεωρήθηκαν όσα έχουν φραγκική (γαλλική) προέλευση 

και συνδέθηκαν µε την ιστορία του νησιού, όπως το Λοΐζος, όνοµα και του γιου του 

δούκα της Σαβοΐας, συζύγου της βασίλισσας της Kύπρου Kαρλόττας, και άµεσα 

συνδεδεµένο µε τους Λουζινιανούς κατακτητές του νησιού. Eπίσης, δυτικά 

θεωρήθηκαν και όσα ονόµατα είχαν ιταλική προέλευση, και συνδέονταν µε τη 

Bενετία και την περίοδο της κυριαρχίας της στην Kύπρο, όπως τα Γερόλεµος ή 

Γερολεµής (από το Iερώνυµος), Λούτζιος, Nτζένιος, Nτζιάς, Nτζορζής και 

Nτζουβάνης, ονόµατα µε ξενική φωνολογία, όπου δεσπόζουν τα σύµφωνα ν-τζ. 

Eπίσης, στα ονόµατα µε δυτική προέλευση περιλήφθηκαν και τα Πιερής και Kουµής 

(Γιακουµής), λόγω της σύνδεσης τους µε τα αντίστοιχα της γαλλικής και ιταλικής 

γλώσσας.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι δεν εντοπίζονται ανάµεσα στους κατοίκους της 

Aραδίππου αρχαιοελληνικά ονόµατα, όπως Δηµοσθένης, Aθηνόδωρος, 

Aριστοτέλης, Eπαµεινώνδας και Mιλτιάδης, που εµφανίστηκαν µε µεγάλη 

συχνότητα στα χωριά της Kύπρου, µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Tο 

φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως από τα µέσα του 19ου αιώνα και στη 

συνέχεια, οπότε αναπτύχθηκε το όραµα της Mεγάλης Iδέας και επιχειρήθηκε, µέσω 

των ονοµάτων, η τόνωση της εθνικής ταυτότητας των κατοίκων και η σύνδεσή τους 

µε την ελληνική ιστορία47. Eίναι ενδεικτική για το θέµα η παρατήρηση του Άγγλου 

περιηγητή Aλεξάντερ Kίνγκλαιηκ, ότι ο Έλληνας υποπρόξενος της Aγγλίας στη 

Λεµεσό, που τον φιλοξένησε το 1835, είχε δώσει σε τέσσερα παιδιά του τα 

46. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI  (1825), σ. 252-253.

47. Για το ζήτηµα αυτό βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, 

Λευκωσία 2007, σ. 244-255, όπου παρουσιάζονται τα αρχαιοελληνικά ονόµατα των 

κατοίκων της κοινότητας του Aγίου Δηµητρίου, κατά τον 19ο αιώνα.
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αρχαιοελληνικά ονόµατα Θεµιστοκλής, Aλκιβιάδης,  Σωκράτης και Aσπασία48.

Aπουσιάζουν επίσης από τα ονόµατα των κατοίκων αυτά που έχουν 

βυζαντινή προέλευση, όπως τα Pοδοσθένης και Mυριάνθης, τα οποία δεικνύουν, 

κυρίως, λεπτότητα αισθηµάτων. Tην ίδια περίοδο τα ονόµατα αυτά παρουσιάζονται 

ανάµεσα στους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων του Tροόδους, όπου 

δεσπόζουν τα µεγάλα µοναστήρια του Kύκκου, του Mαχαιρά, της Tροοδίτισσας και 

της Xρυσορρογιάτισσας, στα οποία συντηρείται η βυζαντινή παράδοση49. 

Προφανώς η Aραδίππου δεν είχε την ίδια αµεσότητα σχέσεων µε τις Mονές αυτές 

από ό,τι οι κοινότητες του Tροόδους.

Mε τη βοήθεια του Πίνακα III δηµιουργήθηκε ο Πίνακας IV, που παρουσιάζει 

τις κατηγορίες των ονοµάτων των κατοίκων της Aραδίππου, οι οποίοι 

καταγράφονται στο Kατάστιχο του 1825, καθώς και τα ποσοστά, που αντιστοιχούν 

σε αυτές50. Aπό τη µελέτη του νέου Πίνακα διαπιστώνουµε, ότι η ποσοστιαία 

κατανοµή των ονοµάτων µε αγιώνυµη προέλευση (83%) είναι συντριπτικά 

µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες, όπως µε δυτική (16%) και ρωµαϊκή (1%). H 

τελευταία έχει πολύ µικρή αναλογία και µπορεί να αγνοηθεί, αφού δεν φανερώνει 

επίδραση στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, το ψηλό σχετικά ποσοστό της παρουσίας 

ονοµάτων µε φραγκική  και βενετική προέλευση (16%) αποκαλύπτει τις σχέσεις 

των κατοίκων τους µε τους ξένους κατακτητές και είναι, πιθανότατα, απότοκό τους, 

από το µακρό χρονικό διάστηµα της Λατινοκρατίας (1191-1571), οπότε διέµεναν 

στην κωµόπολη, όπου είχαν και µεγάλο ανάκτορο51.

48. Aλεξάντερ Kίνγκλαιηκ, Hώθεν, Aθήνα 2001, σ. 62-63.

49. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 246-254, όπου 

παρουσιάζονται τα βυζαντινά ονόµατα, που εµφανίζονται την ίδια περίοδο στην 

κοινότητα του Aγίου Δηµητρίου.

50. Bλ. Πίνακας IV, όπου καταγράφονται οι κατηγορίες προέλευσης των ονοµάτων 

των αρρένων φορολογούµενων κατοίκων της Aραδίππου το 1825 και το ποσοστό 

τους. Eυχαριστώ θερµά, για άλλη µια φορά, τον διευθυντή του Θησαυρού 

Kυπριακής Eλληνιικής της Iεράς Mονής Kύκκου κ. Mενέλαο Xριστοδούλου, για τη 

βοήθειά του στη µεταγραφή του Kαταστίχου µε τα ονόµατα των κατοίκων της 

Aραδίππου και τις πολύτιµες συµβουλές του στην ερµηνεία τους.

51. Για παράδειγµα, ο Mαρκήσιος Nίκολο Γ΄ ντ’ Έστε αναφέρεται σε επίσκεψή του, 

το 1412, σε ανάκτορο των Φράγκων, που υπήρχε στην κωµόπολη. Bλ. Ά. Παυλίδη, 

H Kύπρος ανά τους αιώνες, ό.π., τ. A΄, Λευκωσία 1993, σ. 127. Για άλλες µαρτυρίες 

από την παρουσία των ξένων κατακτητών στην κωµόπολη, κατά τον Mεσαίωνα, βλ. 

Nάσας Παταπίου, «Iστορικαί ειδήσεις για την Aραδίππου (13ος-16ος αι.)», 

Aραδίππου 27(2012)11-15.
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Aπό τις καταγραφές των ονοµάτων εξάγονται και µερικά άλλα χρήσιµα 

συµπεράσµατα για την τοπική κοινωνία. Όπως παρατηρούµε, οι περισσότεροι από 

τους κατοίκους, 112 σε σύνολο 138 (129 που περιλαµβάνονταν αρχικά και 9 που 

προστέθηκαν αργότερα, όπως αναφέρθηκε), δηλαδή ποσοστό 81%, είχαν ως 

επίθετο το όνοµα του πατέρα τους. Yπήρχαν, όµως, και µερικοί που είχαν επίθετο 

διαφορετικό από το πατρώνυµό τους και αυτό ήταν, συνήθως, προσδιοριστικό της 

εµφάνισης, του χαρακτήρα ή του επαγγέλµατός τους. Mερικές φορές το επίθετο 

αυτό απλώς καταγράφεται µετά από το πατρώνυµο και µάλλον χρησιµεύει για τον 

ευκολότερο προσδιορισµό του κατόχου του. Για παράδειγµα, συναντούνται τα 

επίθετα Mάππουρος (δηλαδή κοντός), Mαλλιαρός (τριχωτός), Kαλόλος 

(καλόλογος), Kαλούσης (καλός), Kάσινος (κοκκινοµάλλης), Kατζούρης 

(Kατσαροµάλλης), Tρίγκης (ο µεθύστακας), Kάκος, Kακουλής και Kάτζης 

(υποκοριστικό του Kυριάκου), Λαµπής (από το Xαραλάµπης), Kοντοπότζης 

(µικρόσωµος, που έχει κοντά πόδια), Στουππόκωλος (ασχολείτο πιθανόν µε 

στουπιά, που χρησιµοποιούνταν ως πώµατα), Kαστραππής (ευνούχος), Γιασουµής 

(από το λουλούδι γιασεµί), Kουτζόγιαννος (όνοµα συνδεδεµένο µε πρόβληµα 

βαδίσµατος), Kουτζοφτερής (ίσως να πρόκειται για κουτσό, που είχε δηλαδή 

«κουτσουρεµένα τα φτερά του»), Ψόφος (ίσως λόγω καχεκτικής εµφάνισης), 

Σιάτης (από τη Σια), Kοντεάτης (από την Kοντέα), Δερυνειάτης (από τη Δερύνεια) 

και Bουδάς (από το Kαλό Xωριό).

Mερικά άλλα επίθετα έχουν ξενική προέλευση, τόσο δυτική (φραγκική ή 

βενετική), όσο και τουρκική, και φανερώνουν τις επιδράσεις των ξένων κατακτητών 

στους κατοίκους. Για παράδειγµα, συναντάµε τα δυτικά επίθετα Πατάς (από το 

πατίστας, πατής =  βαφτιστής), Στρατουράς (κατασκευαστής σαµαριών για τα 

γαϊδούρια), Tοµάζος (το αντίστοιχο του Θωµάς), Nτζιάς (βενετικό, αλλά και Zιάς: 

τουρκικό), Nτζούλιος (από το Iούλιος), Γερόλεµος (από το Iερώνυµος) και Λαµός 

(πιθανόν από το Γερόλεµος), Kουµής και Kουµέττος (από το Γιακουµής και 

Γιακουµέττος), Πρίντζης (πρίγκιπας), Φλουρέντζος και Πιερής (από τα οµόηχα 

ξενικά ονόµατα) και Γρουτάρης (ο κατασκευαστής γλυκυσµάτων). Eπίσης 

υπάρχουν τα τουρκικής προέλευσης Kκουµούσης (αδύνατος), Xάσενος (ίσως 

άσπρος, από το χάσικο, δηλαδή το λευκό), Tαρής (από το καλαµπόκι), Kκιλιντζίρης 

(ο κλειδαράς στα περσικά, ο γύφτος, δηλαδή ο ακάθαρτος, ο ατηµέλητος), 

Zεϊπέκκης (ο χωροφύλακας και σε λαϊκή εκδοχή ο µάγκας), Kουρουκλής (ίσως 

επειδή ασχολείτο µε την κατασκευή «κουρούκλων»= κεφαλόδεσµων), 

Kκουτουτζής (κοντόχοντρος), Kαππαµάς (από το οµώνυµο φαγητό) και Φελλέτης 

(από τον Φελλά, δηλαδή τον Φέλλαχο και µεταφορικά τον µαύρο).

Tέλος, δύο κάτοικοι, οι Γεώργιος και Λογίζος, είχαν επίθετο το όνοµα 

γυναίκας, κάποιας Xρυσής, πιθανότατα της µητέρας τους, γεγονός που, 

συσχετιζόµενο µε παρόµοιες καταγραφές ονοµάτων κατοίκων άλλων κοινοτήτων, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι επρόκειτο, πιθανότατα, για άτοµα που είχαν γεννηθεί 
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εκτός γάµου52. Yπάρχουν επίσης και δύο προσδιοριστικά σηµειώµατα σε ονόµατα 

κατοίκων, που αναφέρονται σε «προγονό», δηλαδή αναγιωτό, και σε «πογιατζή» 

στην ενορία του Tρυπιώτη, δηλαδή εργαζόµενο στη βαφή υφασµάτων για βράκες53.

H εκκλησιαστική ζωή και ο ναός  του Aποστόλου Λουκά

Oι αναφορές, που σώθηκαν στις πηγές του 19ου αιώνα, για την 

εκκλησιαστική ζωή των κατοίκων της Aραδίππου επικεντρώνονται στον ναό του 

Aποστόλου Λουκά και στην πανήγυρή του, καταδεικνύοντας τη µεγάλη σηµασία 

που είχε στη σύνολη ζωή της κοινότητας. Όπως γνωρίζουµε από σχετικές 

καταγραφές για τη δηµώδη ιατρική του νησιού, ο Aπόστολος Λουκάς τιµόταν 

ευρύτερα ως ιατρός των οφθαλµικών νοσηµάτων και της επιληψίας, γι’ αυτό και 

πολλοί ήταν όσοι προσέτρεχαν στην Aραδίππου, για να ζητήσουν τη βοήθειά του. 

Aναφέρεται ακόµη, ότι στην εκκλησία του Aγίου υπήρχε καθρέφτης, όπου, 

52. Για παράδειγµα, στο µαθητολόγιο του χωριού Άγιος Δηµήτριος καταγράφεται 

για το σχολικό έτος 1939-40, η Eυρυδίκη Aλεξάνδρας από το όνοµα της µητέρας 

της, αφού είχε γεννηθεί εκτός γάµου. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος 

Mαραθάσας, ό.π., σ. 302. Tο ίδιο συµβαίνει µε τους µαθητές του χωριού 

Pιζοκάρπασο, Zαχαρία Aικατερίνης και Zαχαρία Eιρήνης, σε σχετικές καταγραφές 

του µαθητολογίου για το σχολικό έτος 1899-1900, µε τη σηµείωση ότι επρόκειτο 

για νόθους. Bλ. Kρατικού Aρχείου Kύπρου (επιµ.), Pιζοκάρπασο, Kατεχόµενη 

Eκπαίδευση, Λευκωσία 2008, σ. 16, 18.

53. Για το ζήτηµα των ονοµάτων των κατοίκων της Αραδίππου και της προέλευσής

τους αντλήθηκαν πληροφορίες από τα βιβλία των Ανδρέα Κολίτση, Περί των 

κυρίων ονοµάτων και των επωνύµων των Κυπρίων, Αθήνα 1964· Θεοφανούς Kυπρή, 

Γλωσσάριον Γεωργίου Λουκά. Yλικά διά την σύνταξιν Iστορικού Λεξικού της 

Kυπριακής Διαλέκτου, Mέρος Α΄, Λευκωσία 1979· Της ιδίας, Γλωσσάριον 

Ξενοφώντος Π. Φαρµακίδου. Yλικά διά την σύνταξιν Iστορικού Λεξικού της 

Kυπριακής Διαλέκτου, Mέρος B΄, Λευκωσία 1983· Της ιδίας, Γλωσσάριον Ιωάννου 

Ερωτοκρίτου. Yλικά διά την σύνταξιν Iστορικού Λεξικού της Kυπριακής Διαλέκτου, 

Mέρος Γ΄, Λευκωσία 1989· Ρόη Παπαγγέλου, Το Κυπριακό Ιδίωµα. Μέγα Κυπρο - 

ελληνικο - αγγλικό (και µε λατινική ορολογία) Λεξικό. Ερµηνευτικό - ετυµολογικό - 

προφοράς - ορθής γραφής (και µε πλήρη διασταύρωση). Με µια διεξοδική εισαγωγή 

του Λεξικογράφου, Αθήνα 2001· Kωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Θησαυρός Kυπριακής 

Διαλέκτου. Ερµηνευτικό, Ετυµολογικό, Φρασεολογικό και Ονοµατολογικό Λεξικό 

της Μεσαιωνικής και Νεότερης Κυπριακής Διαλέκτου, Λευκωσία 32009.
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σύµφωνα µε τοπική δοξασία, αυτός που ζητούσε τη βοήθειά του έπρεπε να 

κοιταχτεί, για να θεραπευτούν οι οφθαλµοί του54.

H πρώτη εκκλησία του Aποστόλου Λουκά αναγόταν σε παλαιότερες εποχές, 

οπωσδήποτε πριν από τα µέσα του 18ου αιώνα, που αναφέρεται από τον Iταλό 

αββά Tζοβάνι Mαρίτι55. Aπό σηµείωµα του έτους 1770, που εντοπίστηκε σε κώδικα 

της Mητρόπολης Kιτίου, όπου καταγράφονται τα περιουσιακά της στοιχεία, 

πληροφορούµαστε ότι η εκκλησία ήταν οικονοµικά εύρωστη, γεγονός που 

απεδείχθη ιδιαίτερα επωφελές για την κωµόπολη, η οποία χρησιµοποίησε τους 

πόρους της, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των πρώτων σχολείων56.

H εκκλησία αυτή αντικατεστάθη από άλλη, που ανηγέρθη µεταξύ των ετών 
54. «E¨ς τό παρά τήν Λάρνακα χωρίον \Aραδίππου •πάρχει âκκλησία âπ’ çνόµατι 

τοÜ \Aποστόλου ΛουκÄ, τιµωµένου γενικώτερον µέν ½ς ¨ατροÜ τ΅ν çφθαλµικ΅ν 

νοσηµάτων, συγχρόνως, ¬µως, καί τÉς âπιληψίας, προστρεχόντων πολλ΅ν διά τοÜτο 

öκ τε τ΅ν χωρίων καί τÉς Λάρνακος, κατά τήν πανήγυριν τοÜ ^Aγίου, τελουµένην 

τήν 18ην \Oκτωβρίου. E¨ς τήν âκκλησίαν τοÜ ^Aγίου φυλάσσεται θαυµατουργός 

καθρέπτης, ¬πως αî σµίλες καί τό σκουφί ε¨ς τόν ≠Aγιον KωνσταντÖνον καί τόν 

≠Aγιον Kασσιανόν, ï ïποÖος κρίνεται àπαραίτητος διά τήν âπιτυχÉ θεραπείαν τ΅ν 

νόσων τοÜ çφθαλµοÜ. ^O καθρέπτης χρησιµεύει διά νά τοÜ “δειχθFÉ” ï πάσχων, 

δηλαδή νά “δFÉ τήν çσσιάν του µέσα” (καθρεφτισθFÉ)». Bλ. N. Kυριαζή, «Δηµώδης 

κυπριακή ιατρική», ό.π., σ. 27-28. Eπίσης βλ. Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, 

Kυπριακά Ήθη και Έθιµα, Λευκωσία 1965, σ. 229, όπου γίνεται αναφορά στη λαϊκή 

δοξασία για σύνδεση του Aποστόλου Λουκά µε τη θεραπεία των επιληπτικών.

55. Για τη σχετική αναφορά του Mαρίτι γίνεται λόγος στη συνέχεια.

56. «Περί τÉς àρχαιοτέρας âκκλησίας τοÜ χωρίου öχοµεν τό ëξÉς σηµείωµα τοÜ 

1770 ε¨ς τήν σελίδα 27 τοÜ κώδικος τÉς Mητροπόλεως Kιτίου, σπουδαÖον διότι µÄς 

παρέχει καί κατάλογον τÉς περιουσίας τÉς âκκλησίας: «αψο΄ \Iανουαρίου λα΄ ε¨ς 

χωρίον \Aραδίππου, àποθανόντος τοÜ âπιτρόπου γέροντος Mαλαχίου, âπήραµεν 

λογαριασµόν τÉς âκκλησίας τοÜ \Aποστόλου ΛουκÄ ε¨ς τούς ¬σους χρόνους 

âδούλευσεν ï ρηθείς µακαρίτης, καί âστήσαµεν àντ’ αéτοÜ âπίτροπον τόν κύρ 

Xριστόδουλον, γαµβρόν τοÜ XατζÉ ΛογιζÉ, καί âπαραδώσαµεν ε¨ς χεÖρας του τά 

κάτωθι πράγµατα:  Kερί ζουρωµένον çκάδες 27 - καθαρόν 12 - λάδι λίτρες 15 - 

λαµπάδες ξύλινες 3 - κανδÉλες àσηµένες 5 - θυµιατόν àσηµένον 1 - σταυρόν 

àσηµένον 1 - εéαγγέλιον κοσµηµένον 1 - θυµιατούς µπρούτζινους 3 - πολυέλαιον 

µπρούτζινον 1 - àλλαγές τ΅ν îερέων 3 - ζ΅νες àσηµένες 4 - àναφορές 7 - ποδιές 16 

- σανιές 4 - µαντίλια τÉς πόλεως 3 - σεντούκια κάρινα 3 - τεντζερέδες 2 - τηγάνια 

3 - ≤τερα µικρά 3 - πιάτα 3 - πιθάρια 7 - τζαντηλέρια 3 - κριθάρι µόδια 5 - καί ε¨ς 

µετρητά γρόσια 4 - καί µαΐδια 18. ^O Kιτιαίων Mακάριος •ποβεβαιοÖ». Bλ. Iωάννη 

Συκουτρή, «Kυπριακοί περίπατοι. Aραδίππου», Nέον Έθνος, 15.3.1924.
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1849-1851 στις ίδιες διαστάσεις µε την προηγούµενη, αφού, µέχρι τα τελευταία 

χρόνια της Tουρκοκρατίας, απαγορευόταν ρητά η ανέγερση νέων ναών, και στην 

περίπτωση που παρεχωρείτο άδεια, αυτός έπρεπε να είναι παρόµοιος µε τον 

προϋπάρχοντα57. H δεύτερη αυτή εκκλησία παραχώρησε µε τη σειρά της τη θέση 

της σε µεγαλύτερη και επιβλητικότερη, τη σηµερινή, που ανηγέρθη τα έτη 1939-

1940, έτσι ώστε να µπορεί να καλύπτει τις αυξανόµενες απαιτήσεις του τοπικού 

πληθυσµού58.

Mία πολύ σηµαντική µαρτυρία για την έναρξη των εργασιών ανοικοδόµησής 

της, στα µέσα του 19ου αιώνα, διασώζει στο οδοιπορικό του ο προαναφερθείς 

Λούτβιγκ Pος, το 1845. Όπως σηµειώνει, είχαν µεταφερθεί για την ανέγερσή της, 

από ερειπωµένα οικοδοµήµατα παλαιότερων εποχών, «πολλές αρχαίες πέτρες», 

στις οποίες εντόπισε µία επιγραφή φοινικικής προέλευσης και δεύτερη µε αναφορά 

στην πόλη Kίτιο. O Γερµανός αρχαιολόγος αναφέρει ακόµη, ότι απέκτησε 

αργότερα την πρώτη από αυτές, την οποία προώθησε στο µουσείο του Bερολίνου, 

καταγράφοντας έτσι µία από τις πολλές λεηλασίες των αρχαιολογικών θησαυρών 

του νησιού από τους ξένους επισκέπτες του59.

Πιθανότατα, οι πέτρες που είδε ο Pος να προέρχονταν από παρακείµενες 

αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως την Παναγία Aιµατούσα, που ανεσκάφη στα 

νεότερα χρόνια και κατέδειξε, σε συνδυασµό µε άλλα ευρήµατα από την 

57. Για το ζήτηµα της ανέγερσης ναού στα ερείπια προηγούµενου βλ. Iωάννη 

Hλιάδη, «Παράδοση και ανανέωση στην αρχιτεκτονική της Tουρκοκρατίας στην 

Kύπρο (1570-1878)», Kυπριακαί Σπουδαί 72(2008)117.

58. I. Kωνσταντινίδη, H Aραδίππου άλλοτε και τώρα, ό.π., σ. 38· Aνωνύµου, 

«Eκκλησίες και ξωκλήσια της Aραδίππου», Aραδίππου 15(2000)29 [= A. Oικονόµου, 

Iστορία και Παράδοση, ό.π., σ. 152].

59. «Έπειτα από µια ώρα είχα φθάσει στο αξιόλογο χωριό Aραδίππου, στη νότια 

άκρη της φαλακρής ασπρουδερής λοφοσειράς, που εκτείνεται από το βουνό 

Σταυρός ανατολικά, ως το Kάβο Γκρέκο. Eδώ είχαν κουβαλήσει για το νέο κτήριο 

του ναού του Aγίου Λουκά πολλές αρχαίες πέτρες, ανάµεσά τους ένα υπόβαθρο µε 

σβησµένη επιγραφή, από την οποία διαβάζονται ακόµη µόνο οι λέξεις: 

TIEΩ..IEPΓEΣ...(περίπου: τÉς ε¨ς τήν πόλιν Kιτιέων εéεργεσίας ≤νεκα), και ένα 

µικρό βάθρο από άσπρο µάρµαρο µε µια φοινικική επιγραφή, που την απέκτησα 

αργότερα, βρίσκεται τώρα στο µουσείο του Bερολίνου». Bλ. Π. Eνεπεκίδη, Kύπρος 

1800-1878, ό.π., σ. 93. Στα ευρήµατα του Pος στην Aραδίππου αναφέρεται µερικά 

χρόνια αργότερα ο A. Σακελλάριος, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1855, σ. 54-55· Tου 

ιδίου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1890, σ. 47, όπου όµως, λανθασµένα αναγράφει 

τον ναό του Aποστόλου Λουκά µε την ονοµασία Άγιος Nικόλαος.
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κωµόπολη, ότι η περιοχή κατοικείτο από την Eποχή του Xαλκού (13ο αι. π.X.), 

µέχρι και τη Pωµαϊκή Eποχή (τέλη 2ου µ.X. αι.). Oι ανασκαφές αυτές επεσήµαναν 

επίσης σοβαρότατες ενδείξεις για ύπαρξη οικισµού στην περιοχή, κατά τα πρώτα 

Bυζαντινά χρόνια, από τον 5ο έως τον 7ο µ.X. αιώνα, επιβεβαιώνοντας την άποψη 

ότι η κωµόπολη αποτελούσε ένα από τα σηµαντικότερα προάστια της πόλης του 

Kιτίου60.

H πανήγυρη του Aποστόλου Λουκά αποτελούσε το σπουδαιότερο γεγονός 

για την τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι της Aραδίππου, όπου και εάν βρίσκονταν, τη 

µέρα αυτή επέστρεφαν στη γενέτειρά τους, για να παρακαθίσουν στο γιορτινό 

τραπέζι. Συνήθιζαν δε να προσκαλούν στη διασκέδαση τους ξένους επισκέπτες της 

πανήγυρης, πολλούς από τους οποίους γνώριζαν από τα πολυήµερα ταξίδια τους 

στα χωριά του νησιού, όπου επαγγέλονταν τους εµπόρους61.

Tην περίοδο αυτή, η πανήγυρη αποτελούσε µοναδική ευκαιρία λαϊκού 

ξεφαντώµατος, ενώ είχε και εµπορική διάσταση, αφού, λόγω της συνάθροισης 

µεγάλου πλήθους, παρείχετο η δυνατότητα στους κατοίκους να πωλήσουν τα 

προϊόντα τους. Tη σπουδαιότητα, που είχε για την τοπική κοινωνία, µπορούµε να 

αντιληφθούµε από δηµοσίευµα στον κυπριακό τύπο του 1897, όπου γίνεται 

60. Για τις αρχαιολογικές ανασκαφές, που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια στην Aραδίππου, βλ. Mαρίας Xατζηκωστή, «Oι αρχαιολογικές έρευνες στην 

περιοχή της Aραδίππου», Aραδίππου 6(1991)12-17· Aνωνύµου, «Φως στην ιστορία 

της Aραδίππου», Aραδίππου 9(1994)26-31· Kώστα Kατσώνη, «Oι αρχαιολογικές 

ανασκαφές στην Aραδίππου», Aραδίππου 11(1996)6-12· Lone Wriedli Sorensen, 

«Oι ανασκαφές στην Παναγία Aιµατούσα», Aραδίππου 13(1998)7-14 [= A. 

Oικονόµου, Iστορία και Παράδοση, ό.π., σ. 27-42, όπου αναδηµοσιεύεται το σύνολο 

των προαναφερθέντων κειµένων].

61. «ΣυγκεντροÜνται êπαξάπαντες ε¨ς τήν γενέτειράν των, ïσάκις πρόκειται νά 

ëορτάσωσι τήν λαµπροφόρον \Aνάστασιν, ¦ νά πανηγυρίσωσι τήν âπέτειον τοÜ 

πολιούχου των \Aποστόλου ΛουκÄ, ε¨ς ¬ν µεγίστην σηµασίαν àποδίδουν. Kατά 

ταύτην τήν ™µέραν, âπανακάµπτοντες ε¨ς τάς ëστίας των, µετά πολύµηνον 

àπουσίαν, λογίζονται εéτυχεÖς ôν τύχFη νά φιλοξενήσωσι δύο ¦ καί περισσοτέρους 

ξένους πανηγυριστάς, χάριν τ΅ν ïποίων θυσιάζουσι τό πÄν, ¬πως εéχαριστήσωσιν 

αéτούς, âπιστρέφοντες ο≈τω µέρος τÉς πολλαπλÉς φιλοξενίας, ≥ν àπολαύουσιν ε¨ς 

τά ξένα χωρία. E¨ς τά συµπόσια τÉς ™µέρας âκείνης πρωτοστατεÖ τό ùνοµα τοÜ 

^Aγίου ΛουκÄ, •πέρ τÉς καταπέµψεως τÉς βοηθείας τοÜ ïποίου κρούονται µέχρι 

θραύσεως ποτήρια πλήρη µέχρι στεφάνης ο€νου, συνοδευόµενα •πό τ΅ν 

γαργαλιστικ΅ν µεζέδων, ο≈ς ™ ο¨κοδέσποινα παρεσκεύασεν âκ τοÜ κρέατος τοÜ 

ζώου âκείνου, τό ïποÖον ï Mωάµεθ τόσον âβδελύχθη καί àπηγόρευσε τοÖς çπαδοÖς 

του». Bλ. A. Oικονόµου, «H Aραδίππου», ό.π., σ. 132.
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αναφορά σε επιδηµία διφθερίτιδας στην κωµόπολη. Ωστόσο, όπως σηµειώνεται, οι 

κάτοικοι απέκρυψαν το γεγονός αυτό, επειδή πλησίαζε η µέρα της πανήγυρης62, 

πιθανότατα γιατί τυχόν δηµοσιοποίησή του θα συνέτεινε στην περιορισµένη 

προσέλευση πανηγυριστών και στην κατακόρυφη µείωση των πωλήσεών τους. Aς 

σηµειωθεί ότι στον τύπο της υπό εξέταση περιόδου εντοπίστηκαν και άλλα δύο 

δηµοσιεύµατα για την πανήγυρη, των ετών 1884 και 1894, τα οποία, όµως, 

περιορίζονται σε γενικές αναφορές για τους πολυπληθείς προσκυνητές63.

H πρώτη, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, αναφορά στον ναό του Aποστόλου 

Λουκά και στην πανήγυρή του στα χρόνια της Tουρκοκρατίας γίνεται από τον 

Tζοβάνι Mαρίτι το 1760/67, ο οποίος σηµειώνει επίσης στις εντυπώσεις του από την 

Kύπρο, ότι η Aραδίππου ήταν το πλουσιότερο χωριό της περιοχής64. Στην 

πανήγυρη αναφέρεται και ο Άγγλος Γουίλλιαµ Tέρνερ, ο οποίος επισκέφθηκε την 

κωµόπολη, µαζί µε τον δραγοµάνο του γαλλικού προξενείου της Λάρνακας 

Γεώργιο Λαπιέρ, στις 18 Oκτωβρίου 1815 (30 Oκτωβρίου, σύµφωνα µε το 

ηµερολόγιο, που ακολουθείτο στη Δύση), και σηµείωσε στο οδοιπορικό του, ότι 

είχαν προσέλθει σε αυτή το σύνολο των χωρικών της περιοχής, ντυµένοι στα 

62. «Λέγεται ¬τι âν \Aραδίππω, καθ’ ëκάστην, συµβαίνουσι κρούσµατα διφθερίτιδος, 

àλλ’ οî χωρικοί àποκρύπτουσιν αéτά, διότι προσεγγίζει ™ πανήγυρις τοÜ ^Aγίου 

ΛουκÄ». Bλ. Nέον Έθνος, 16.10.1897.

63. «^H âν τ΅ χωρίω \Aραδίππου τελουµένη κατ’ öτος πανήγυρις τοÜ \Aποστόλου 

ΛουκÄ âγένετο âφέτος πολυπληθεστέρα ¦ πέρυσιν· âκτός çλίγων àβλαβ΅ν 

àτακτηµάτων, προελθόντων âκ τÉς περί τό ποτήριον εéθυµίας, ™ πανήγυρις öληξεν 

ôνευ οéδενός σοβαροÜ δυσαρέστου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 24/5.11.1884. «^H âν τ΅ 

χωρίω \Aραδίππου κατ’ öτος τελουµένη πανήγυρις τοÜ \Aποστόλου ΛουκÄ âγένετο 

καί âφέτος λίαν πολυπληθής». Bλ. Nέον Έθνος, 3.11.1894.

64. «Πιο πέρα στον δρόµο [προς τη Λευκωσία] ευρίσκεται η Aραδίππου, το 

πλουσιότερο χωριό της περιοχής. Έχει µια ελληνική εκκλησία αφιερωµένη στον 

Άγιο Λουκά και κάθε χρόνο, στην εορτή του Aγίου, οι Έλληνες Kύπριοι έχουν 

µεγάλο πανηγύρι εκεί». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 

844.
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γιορτινά τους65. Mαρτυρία για τη σπουδαιότητά της δίνει και ο Aµερικανός Λιούις 

Kας στο ολιγοσέλιδο κείµενο από την επίσκεψή του στην Kύπρο, το 1837, γεγονός 

που φανερώνει ότι η απήχησή της στην κοινωνία της εποχής του προξένησε 

µεγάλη εντύπωση66.

Πολύ περισσότερο κατατοπιστικός είναι ο επίσης Aµερικανός Λορέντζο 

Γουώρρινερ Πίις, ο οποίος είχε σταλεί το 1834 από το Aµερικανικό Συµβούλιο 

Eπιτροπών για Iεραποστολές Eξωτερικού στην Kύπρο, όπου παρέµεινε µέχρι τον 

θάνατό του, που συνέβη το 1839. O Πίις επισκέφθηκε την Aραδίππου το απόγευµα 

της 18ης Oκτωβρίου 1837, και σηµείωσε στο ηµερολόγιό του, ότι υπήρχαν πολλοί 

πιστοί συγκεντρωµένοι, που ανέµεναν υποµονετικά για να προσκυνήσουν. 

Προσθέτει ακόµη, ότι υπήρχε ένας Oθωµανός, προφανώς ζαπτιές, για την επιβολή 

της τάξης, καθώς και ζητιάνοι στο προαύλιο. Aκόµη αναφέρει, ότι ένα παιδί και ένας 

νεαρός διάκονος εξυπηρετούσαν εντός του ναού τους προσκυνητές και πως στην 

εισόδο στέκονταν ιερείς και διάκονοι, οι οποίοι κρατούσαν εικόνες Aγίων και 

ευλογούσαν τους προσερχόµενους, που προσέφεραν τον οβολό τους.

Iδιαίτερα σηµαντική είναι η αναφορά του Πίις στην εµπορική κίνηση, που 

παρετηρείτο στο προαύλιο του ναού, όπου πωλούντο φρούτα, διάφορα 

µικροαντικείµενα και είδη νοικοκυριού. Aναφέρει ακόµη, ότι αναµείχθηκε µε τους 

πωλητές και τοποθέτησε σε τραπέζι εκκλησιαστικά βιβλία, από τα οποία κατάφερε 

να πωλήσει µερικές Kαινές Διαθήκες και Ψαλτήρια. Oι πωλήσεις του, όµως, όπως 

σηµειώνει, δεν ήταν παρόµοιες µε αυτές στην πανήγυρη του Aγίου Hρακλειδίου, 

όπου, παρά το γεγονός ότι οι προσκυνητές ήταν πολύ λιγότεροι, διέθεσε 

περισσότερα βιβλία, αναφορά που αποτελεί µια επιπρόσθετη µαρτυρία για τη 

µαζικότητα της προσέλευσης πιστών στην Aραδίππου. Tέλος, παραθέτει και την 

αρνητική πτυχή των πανηγύρεων των παλαιότερων χρόνων, σηµειώνοντας ότι 

65. «Tο απόγευµα πήγα µαζί µε τον κύριο και την κυρία Λαπιέρ (η σύζυγος είχε 

γεννηθεί στην Kωνσταντινούπολη και τη γνώρισα εκεί· ο σύζυγος είναι δραγοµάνος 

στο γαλλικό προξενείο εδώ) στο χωριό Aραδίππου, µια ώρα βορειοδυτικά της 

Λάρνακας, στην πεδιάδα. Σήµερα ήταν η ελληνική εορτή του Aγίου Λουκά, στον 

οποίο είναι αφιερωµένη η εκεί εκκλησία. Όλοι οι χωρικοί πηγαίνουν εκεί µε την 

ευκαιρία, µε τα γιορτινά τους, αλλά φτάσαµε πολύ αργά και οι περισσότεροι είχαν 

ήδη φύγει από το πρωί». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 

1091.

66. «Aradippe has also a church, dedicated to St Luke; and upon his festival a fair is 

held, to which large crowds resort». Bλ. D. Martin, Sources for the History of Cyprus, 

ό.π., σ. 226.

25



πολλοί από τους προσελθόντες κατανάλωναν ζιβανία και µεθούσαν67.

Eξίσου σηµαντική για την πανήγυρη και τη σπουδαιότητά της είναι η 

µαρτυρία του Γερµανού ανατολιστή Xένριχ Πέτερµαν, ο οποίος επισκέφθηκε την 

κωµόπολη τη µέρα εορτασµού του Aγίου, το 1853. Όπως σηµειώνει, όταν έφθασε, 

η πανήγυρη πλησίαζε προς το τέλος και αρκετοί από τους προσκυνητές 

ετοιµάζονταν να αναχωρήσουν. Ωστόσο, παρά το περασµένο της ώρας, 

εξακολουθούσαν να προσέρχονται και άλλοι, είτε καβάλα σε άλογα, µουλάρια ή 

γαϊδούρια, είτε σε δίτροχα κάρα, που χρησιµοποιούσαν κυρίως γυναίκες.

O Πέτερµαν αναµείχθηκε µε τους παρευρισκόµενους και κατέγραψε 

λεπτοµέρειες από την πανήγυρη, σηµειώνοντας ότι σε αυτή γίνονταν πωλήσεις 

γεωργικών προϊόντων, όπως φουντουκιών και ψηµένων καλαµποκιών. Aναφέρει 

ακόµη, ότι κάποιος γνωστός του καφετζής από τη Λάρνακα, είχε στήσει το µαγαζί 

του στο περιτειχισµένο κοιµητήριο, φτιάχνοντας καφέδες και προσφέροντας 

ναργιλέδες, γεγονός που φανερώνει τη φήµη της πανήγυρης, αφού άτοµα από 

άλλες περιοχές µετέβαιναν για να εργαστούν σε αυτήν. Tέλος σηµειώνει, ότι η 

εκκλησία του Aποστόλου Λουκά ήταν νεόκτιστη και πως διέθετε επιχρυσωµένες 

67. «We arose at 12 1/2 and made preparations for going to Aradippou to attend the 

fair in honor of St. Luke. We arrived about 4 o’clock and found a great multitude of 

people who had come together in honor of St. Luke. Worshippers constantly 

presented themselves in the church, lighted their candles, presented themselves 

before the picture and gave way for others to do the same. The services while I was 

in were conducted chiefly by a boy and a young deacon. A Turk was present to keep 

order. There was utmost disorder and confusion, nevertheless. At the gate of the 

church were beggars, and at the door of entrance were several deacons and priests 

holding the images of different saints for the faithful to worship, and underneath them 

a cup to receive their offerings. They requested the people to remember St. George 

etc and enjoy their health. In a square before the church, the multitude collected 

together to buy and sell fruit, trinkets, household articles, etc, etc. I also took my 

stand amongst them and sold and gave away thirty books, among which were two 

Testaments and three Psalms... I did not distribute so rapidly as in St. Heraclides, 

where were much less people... It was painful to see rakee carried about through the 

crowd and sold by the glass and coffee cup during the whole day. A little after noon 

its effects began to be visible in the drunkenness of several». Bλ. Rita Severis, The 

Diaries of Lorenzo Warriner Pease 1834-1839, v. II, Aldershot 2002, σ. 737-738. 
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εικόνες Aγίων ωραίας τέχνης, που κάλυπταν το ξύλινο εικονοστάσιό της68.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι η αναφορά του Γερµανού ανατολιστή στο 

περιτειχισµένο κοιµητήριο και στην εγγύτητά του µε τον ναό του Aποστόλου 

Λουκά υπενθυµίζει τη στενή σχέση, που είχαν σε παλαιότερες εποχές οι ορθόδοξοι 

πληθυσµοί µε τους νεκρούς, τους οποίους έθαπταν στον εξωτερικό περίβολο του 

ιερού βήµατος, αφού τους ήθελαν να βρίσκονται στους ίδιους χώρους µε αυτούς, 

όταν προσεύχονταν ή λιτάνευαν τις εικόνες των Aγίων. H συνήθεια αυτή 

διατηρήθηκε καθόλο το διάστηµα της Tουρκοκρατίας στην Kύπρο και µόνο η 

Λεµεσός ίδρυσε κοιµητήριο µακριά από τον χώρο διαµονής των κατοίκων της, 

ύστερα από επιδηµία χολέρας, το 1865. Mετά την καθεστωτική αλλαγή του 1878, 

όµως, οι νέοι κατακτητές εξέδωσαν διατάγµατα, µε τα οποία επέβαλαν διά νόµου 

τη µετακίνηση των κοιµητηρίων, εκτός των κατοικηµένων περιοχών, για λόγους 

δηµόσιας υγείας69.

Tο ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της Aραδίππου, όπου απαγορεύτηκε, 

68. «O δρόµος µάς πήγε σε βόρεια κατεύθυνση, πρώτα στη Λάρνακα και έπειτα από 

µια ώρα µέσα από την Aραδίππου. Ήταν ακριβώς η εορτή του Eυαγγελιστή Λουκά, 

και στην εκκλησία του χωριού, την αφιερωµένη στο όνοµά του, έρχονταν τώρα 

προσκυνητές απάνω σε άλογα, σε µουλάρια, σε γαϊδούρια, ή επίσης και οι κυρίες σε 

µεγάλα αµάξια, δηλαδή σε δίτροχα κάρα, που τα έσερναν δυο βόδια, που είχαν για 

στέγαστρο ένα άσπρο καραβόπανο και από πάνω, τις περισσότερες φορές, και ένα 

χαλί. Mπήκαµε και εµείς µέσα στο πλήθος και βρήκαµε πολλούς ακόµη µαζεµένους, 

που οι πιο πολλοί τους ετοιµάζονταν ήδη να γυρίσουν πίσω. Kατεβήκαµε από τα 

άλογα, οπότε είδαµε το περιτειχισµένο νεκροταφείο να είναι γεµάτο ανθρώπους. 

Ένας γνωστός µας καφετζής από το λιµάνι είχε εγκαταστήσει εκεί το µαγαζί του 

και έφτιαχνε καφέδες, προσφέροντας και ναργιλέ, άλλοι πάλι πωλούσαν 

φουντούκια, καβούρντιζαν καλαµπόκια κ.λπ. κ.λπ. H εκκλησία ήταν νεόκτιστη µε 

καλόγουστες επιχρυσωµένες εικόνες αγίων, που κάλυπταν το ξύλινο εικονοστάσιο 

µπροστά από το ιερό, χωρίς τίποτε άλλο το αξιόλογο». Bλ. Π. Eνεπεκίδη, Kύπρος 

1800-1878, ό.π., σ. 213.

69. Για το ζήτηµα της ταφής των νεκρών στο προαύλιο των ναών βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Kοιµητήρια στον περίβολο ιερών ναών», Παράδοση 5(1993)71-72.
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µετά την 1η Nοεµβρίου 1887, να γίνονται ταφές στο προαύλιο του ναού70, οπότε 

δηµιουργήθηκε νέο κοιµητήριο. Oι απαιτούµενες δαπάνες, όµως, για τον 

ευπρεπισµό του, ήταν αδύνατο να καλυφθούν από τους πενιχρούς πόρους της 

εκκλησιαστικής επιτροπής, γεγονός το οποίο επισηµάνθηκε από αρθρογράφο της 

εποχής, που ζητούσε την επιτακτική επίλυση του ζητήµατος71. Aυτό κατέστη 

δυνατόν τελικά το φθινόπωρο του 1890, οπότε, µε τα έσοδα από τα ενοίκια 

κάποιων οικηµάτων, που ανήκαν στον ναό του Aποστόλου Λουκά, περιτειχίστηκε 

το νέο κοιµητήριο72.

H Eκπαίδευση

Kατά τον 19ο αιώνα, η Αραδίππου πρωτοπόρησε ανάµεσα στις κοινότητες 

του νησιού στον τοµέα της εκπαίδευσης και ίδρυσε τόσο Aρρεναγωγείο, όσο και 

Παρθεναγωγείο, σε µια εποχή που η πλειονότητα των κατοίκων θεωρούσε 

αχρείαστη τη µόρφωση των κοριτσιών, τα οποία προόριζε αποκλειστικά για τον 

ρόλο της συζύγου και της µητέρας. Tο γεγονός αυτό καταδεικνύει την 

70. «Διά KυβερνητικÉς âπιταγÉς àπαγορεύεται àπό τÉς 1ης Nοεµβρίου 1887 τό 

âνταφιάζειν τούς νεκρούς âν τ΅ προαυλίω τÉς âκκλησίας τοÜ ^Aγίου ΛουκÄ âν 

\Aραδίππω, ¬περ àπό τÉς ρηθείσης ™µεροµηνίας κηρύσσεται κεκλεισµένον. ^H ταφή 

τ΅ν νεκρ΅ν τοÜ ε¨ρηµένου χωρίου γίνεσθαι ε¨ς τό παρ’ αéτ΅ îδρυθέν κατάλληλον 

νεκροταφεÖον. ΠÄς ¬στις, µετά τήν 1ην Nοεµβρίου 1887, âνταφιάσFη ¦ διατάξFη νά 

ταφFÉ νεκρόν τι σ΅µα âν τ΅ περιβόλω τÉς ρηθείσης âκκλησίας θά •πόκειται, 

δυνάµει τοÜ νόµου τÉς 4ης Mουχαρέµ 1286 (1868), ε¨ς πρόστιµον καί φυλάκισιν». 

Bλ. Ένωσις, 16/28.10.1887. Aς σηµειωθεί ότι ο I. Kωνσταντινίδης, H Aραδίππου 

άλλοτε και τώρα, ό.π., σ. 47, καταγράφει τοπική παράδοση, που θεωρεί ως 

χρονολογία λειτουργίας του νέου κοιµητηρίου το έτος 1880.

71. «Mεγίστη àνάγκη εrναι νά περιτειχισθFÉ τό νεκροταφεÖον âν Aραδίππω, διότι, 

½ς πληροφορούµεθα, âλλείψει τοιούτου, οî κάτοικοι ποιοÜνται χρήσιν àνοικτοÜ 

τινος •ψώµατος, âπειδή δέ âν τοÖς χωρίοις âπικρατεÖ τό κακόν σύστηµα τοÜ 

θάπτειν àβαθέως τούς νεκρούς, οéχί ±παξ, κύνες âξέθαψαν πτώµατα, ¨δίως παιδίων, 

µετάγοντες αéτά àλλαχοÜ πρός βοράν». Bλ. Ένωσις, 22/4.7.1890.

72. «Oî νέοι âπίτροποι Θεόδουλος Π. XατζÉ Δηµητρίου, Δηµήτριος Bασιλείου, 

XατζÉ TτοφÉς XρυσÉς, XατζÉ KωνσταντÉς XατζÉ Nικολάου καί XατζÉ Eéαγγέλης 

XατζÉ Mάρκου, âνοικιάσαντες ε¨ς καλήν τιµήν τά µαγαζεÖα τÉς âκκλησίας, διά τοÜ 

ε¨σοδήµατος τούτου ¦ρχισαν àµέσως τήν περιτείχισιν τοÜ νεκροταφείου, ¬περ qν 

λίαν àναγκαÖον διά τήν κωµόπολιν, κυρίως •πό •γιεινήν öποψιν. \Eλπίζοµεν ¬τι ™ 

νέα α≈τη âπιτροπή θά καθαρίσFη τόν περίβολον τÉς âκκλησίας, âν z ¦δη ε•ρίσκονται 

οéκ çλίγα χώµατα καί ôλλαι àκαθαρσίαι». Bλ. Ένωσις, 28/10.10.1890.
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προοδευτικότητα των κατοίκων της κωµόπολης, ίσως λόγω και των ευεργετικών 

επιδράσεων από τη γειτονική Λάρνακα, που αποτελούσε την πόλη των ξένων 

Προξένων και των Eπτανήσιων παροίκων, καθώς και το κυριότερο λιµάνι και 

µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο του νησιού.

Πολύτιµες πληροφορίες για την ιστορία της εκπαίδευσης της Aραδίππου, 

κατά τον 19ο αιώνα, αντλούµε από σχετικές εκδόσεις των πρωτοπόρων ερευνητών 

Iερώνυµου Περιστιάνη και Λοΐζου Φιλίππου, οι οποίοι µελέτησαν, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1920, τις σωζόµενες πηγές και κατέγραψαν την προφορική 

παράδοση. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά τους, το πρώτο σχολείο στην κοινότητα 

ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1830 (το 1830, κατά τον Περιστιάνη, ή το 

1833, κατά τον Φιλίππου), γεγονός που επιβεβαιώνει ο προαναφερθείς Λορέντζο 

Γουώρρινερ Πίις, µετά που συνοµίλησε µε κάτοικο της κωµόπολης, ο οποίος τον 

πληροφόρησε ότι χρέη δασκάλου επιτελούσε ο νεωκόρος της εκκλησίας του 

Aποστόλου Λουκά, που λάµβανε το ποσό των 100 γροσίων για καθένα από τους 

δεκαπέντε µαθητές, όταν συµπληρωνόταν η εκπαίδευσή του, δηλαδή όταν 

καθίστατο ικανός να διαβάζει. Tου ανέφερε ακόµη, ότι τα δίδακτρα των µαθητών 

ήταν αρκετά για να επιτρέπουν στον δάσκαλο να επιβιώνει, αφού εργαζόταν 

ταυτόχρονα και στην εκκλησία73.

Σύµφωνα µε τους Περιστιάνη και Φιλίππου, οι µαθητές, µέχρι και το έτος 

1868, περιορίζονταν στην εκµάθηση των λεγόµενων κοινών γραµµάτων, δηλαδή 

γραφής και ανάγνωσης από διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία, όπως την Oκτώηχο, το 

Ψαλτήρι και τον Aπόστολο, και ορισµένες φορές αριθµητικής και βυζαντινής 

µουσικής. Όπως αναφέρουν, οι πρώτοι δάσκαλοι ήταν κάποιος µε το παρανόµι 

Xατζηδιάκος από το Λεονάρισσο, που υπηρέτησε και ως ιεροψάλτης - σύµφωνα µε 

τον Πίις ως νεωκόρος -, ο εγχώριος Xατζηγεώργης, µαθητής του προηγούµενου, ο 

οποίος συνήθιζε να διδάσκει τα παιδιά, ενώ εκτελούσε τις αµπελουργικές του 

73. «Saw a man from Aradippou the other day and asked him if they have a school 

there. He says yes, an old man teaches who is the candlelighter in the church. He 

has about 15 scholars and receives 100p for each when he has finished his 

education, i.e. when he is able to read. Sometimes a scholar will require several 

years to advance so far. As he lives also on the church of St Luke, he is able to 

manage for the necessaries of life». Bλ. R. Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner 

Pease, τ. B΄, ό.π., σ. 831. 
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εργασίες, και ο επίσης εγχώριος παπα-Aναστάσης74, που συνδύαζε το λειτούργηµα 

του ιερέα µε αυτό του δασκάλου. Tον τελευταίο διαδέχθηκε ο Παναγής 

Mεχελλετζής από τη Λάρνακα, και αυτόν ο Mικρασιάτης Xριστόδουλος, ο 

επονοµαζόµενος Πούµπουρος, λόγω της βροντώδους φωνής του.

O Mικρασιάτης διδάσκαλος εργάστηκε αµισθί για τρία περίπου χρόνια, µε 

µόνη υποχρέωση των παιδιών να τον προµηθεύουν µε σπουργίτια, για να 

εµπλουτίζει το γεύµα του, και των γονέων τους να µεριµνούν για τη διατροφή του. 

Tελευταίος δάσκαλος αυτής της πρώτης περιόδου της σχολικής εκπαίδευσης της 

Aραδίππου ήταν ο εκ Kωνσταντινουπόλεως Mανώλης Aποστολίδης, που είχε 

περισσότερες γνώσεις από τους προηγούµενους, αλλά, κατά µία εκδοχή, ήταν 

µέθυσος. Ίσως γι’ αυτό τον λόγο εκδιώχθηκε από τον τοπικό προύχοντα 

Xατζητοουλή, ενέργεια που βρήκε αντίθετη µερίδα κατοίκων, οι οποίοι σε επιστολή 

τους, που σώθηκε στα κατάλοιπα του έτους 1867 του Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

(1865-1900) Σωφρονίου, αναφέρουν ότι ήταν τίµιος και συνετός παιδαγωγός. Aς 

σηµειωθεί ότι κατά την περίοδο αυτή δεν υπήρχε ξεχωριστό σχολικό κτήριο, και τα 

µαθήµατα διεξάγονταν στις οικίες ή στους χώρους εργασίας των δασκάλων.

Oι Περιστιάνης και Φιλίππου διασώζουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για  

το σχολείο της κωµόπολης από το 1868 µέχρι και το τέλος της Tουρκοκρατίας, 

οπότε εργάστηκαν προσοντούχοι για την εποχή δάσκαλοι, που εµπλούτισαν το 

πρόγραµµά του µε µαθήµατα της θύραθεν παιδείας και δίδαξαν ελληνικά, 

χρηστοµάθεια, γραµµατική, ιστορία, γεωγραφία, ελληνική ιστορία, αριθµητική και 

καλλιγραφία. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά τους, πρώτος δάσκαλος την περίοδο 

αυτή ανέλαβε ο απόφοιτος του Σχολαρχείου της Λάρνακας Kωνσταντίνος 

Bοντιτσιάνος75, γνώστης της γαλλικής, αγγλικής και ιταλικής γλώσσας. O 

Bοντιτσιάνος λάµβανε ετήσιο µισθό 4,000 γρόσια, τα οποία καταβάλλονταν από το 

εκκλησιαστικό ταµείο, γεγονός που φανερώνει ότι το σχολείο είχε κοινοτικό 

χαρακτήρα. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι, τόσο ο χρόνος ίδρυσης, όσο και η κοινοτική 

µορφή του σχολείου, που καταγράφονται από τους Φιλίππου και Περιστιάνη, 

επιβεβαιώνονται από σχετικές πληροφορίες του Mητρώου των σχολείων της 

74. O παπα - Aναστάσης ήταν παππούς του δικηγόρου και πολιτευτή Γεώργιου 

Aραδιππιώτη (1887-1962), ο οποίος, όµως, γεννήθηκε στη Λάρνακα. Bλ. I. 

Kωνσταντινίδη, H Aραδίππου άλλοτε και τώρα, ό.π., σ. 4 (παράρτηµα). Για τον 

Aραδιππιώτη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-

1920, Λευκωσία 62010, σ. 48.

75. O Bοντιτσιάνος µετέφρασε και εξέδωσε, το 1877, στην Aθήνα το έργο του 

Λουδοβίκου Λακρουά «Iστορία της Nήσου Kύπρου», που ο Γάλλος συγγραφέας 

είχε περιλάβει στην έκδοση «Les iles de la Grece» (Paris, 1853). Για τη ζωή του βλ. 

Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 76.
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Kύπρου των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας, που σώζεται στο Kρατικό Aρχείο 

Kύπρου76.

O Bοντιτσιάνος δίδαξε στο σχολείο της κωµόπολης για το σχολικό έτος 

1868-69, οπότε τον διαδέχθηκε, για περίοδο έξι µηνών, ο αδελφός του Γεώργιος, 

και αυτόν, από το 1870, ο Θεόδουλος Xριστοδουλίδης, αµφότεροι επίσης 

απόφοιτοι του Σχολαρχείου Λάρνακας. O τελευταίος ακολουθούσε την 

αλληλοδιδακτική µέθοδο, που είχε αρχίσει να διαδίδεται στην Kύπρο την περίοδο 

αυτή, σύµφωνα µε την οποία οι επιµελέστεροι από τους µαθητές των µεγαλύτερων 

τάξεων δίδασκαν αυτούς των µικροτέρων, ενώ ο δάσκαλος ασχολείτο µε τους 

υπόλοιπους. H µέθοδος αυτή επέτρεπε να διδάσκεται µεγάλος αριθµός παιδιών, 

όπως κατά το σχολικό έτος 1882-83, οπότε φοίτησαν 90 µαθητές, όλοι αγόρια77.

O Xριστοδουλίδης άφησε αγαθές µνήµες ανάµεσα στους κατοίκους, παρά το 

γεγονός ότι ήταν οπαδός της θεωρίας της σκληρής τιµωρίας των αµελών µαθητών 

και συνήθιζε να χρησιµοποιεί, για «παιδαγωγικούς λόγους», το µαρτύριο της 

παρατεταµένης γονυκλισίας και των ραβδισµών. O δάσκαλος αυτός νυµφεύτηκε 

στην Aραδίππου, όπου και απεβίωσε, το 188378.  

Για τη λειτουργία του σχολείου της Aραδίππου στα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας σώθηκε η σηµαντική µαρτυρία του  Άγγλου ιερωµένου Iωσία 

Σπένσερ, µετέπειτα επιθεωρητή της Παιδείας. O Σπένσερ, στα πλαίσια περιοδείας 

του στα χωριά της Kύπρου, τον Aπρίλιο - Mάιο του 1880, επισκέφθηκε την 

κωµόπολη και κατέγραψε τις εντυπώσεις από το σχολείο της σε έκθεση, 

ηµεροµηνίας 16 Iουλίου 1880, που υπέβαλε στον Mέγα Aρµοστή Pόµπερτ 

Mπίδωλφ. Όπως σηµείωσε, φοιτούσαν σε αυτό 68 άρρενες µαθητές, που ήταν 

διαιρεµένοι σε δύο τµήµατα: ένα µε 36 παιδιά και τέσσερις τάξεις, στις οποίες η 

διδασκαλία γινόταν µε τη χρήση βιβλίων, και ένα µε τα υπόλοιπα 32, που 

περιορίζονταν στην εκµάθηση βασικών και απλών θεµάτων, χωρίς βιβλία. Όπως 

διαπίστωσε, από τους 68 εγγεγραµµένους µαθητές στο Mητρώον, παρόντες ήσαν 

76. Kρατικού Aρχείου Kύπρου (έκδ.), H Eκπαίδευση στην Kύπρο κατά τον 19ο 

αιώνα, Λευκωσία 2010, σ. 106.

77. Παναγιώτη Περσιάνη, Iστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Kύπρο, 

Λευκωσία 1998, σ. 126.

78. Για τις καταγραφές των Φιλίππου και Περιστιάνη βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), 

τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 296-298· Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-

1878), Λευκωσία 1930, σ. 222-225. O Περιστιάνης δηµοσιεύει και την 

προαναφερθείσα επιστολή των κατοίκων της Aραδίππου, για τον Mικρασιάτη 

δάσκαλο Mανώλη Aποστολίδη.

31



µόνο 27, δηλαδή περίπου το 40%, ενώ οι υπόλοιποι είχαν αποσυρθεί από το 

σχολείο, για να βοηθήσουν τους γονείς τους, αφού ήταν περίοδος θερισµού και η 

εργασία τους ήταν απαραίτητη, για να συµπληρωθεί το πενιχρό οικογενειακό 

εισόδηµα.

Eπρόκειτο για ένα φαινόµενο, που παρουσιαζόταν την εποχή αυτή σχεδόν 

σε όλες τις κοινότητες του νησιού, αφού οι δύσκολες συνθήκες ζωής υποχρέωναν 

τους νεαρούς µαθητές να εργάζονται και να συνεισφέρουν στο κοινό οικογενειακό 

ταµείο. Eίναι δε δηλωτικό της αντίληψης των προτεραιοτήτων της κυπριακής 

κοινωνίας του 19ου αιώνα, όπου υπερίσχυε ο αγώνας της επιβίωσης από το ιδανικό 

της µόρφωσης79. Eκτός, όµως, από τους 68 εγγεγραµµένους µαθητές, είναι 

προφανές από τον αριθµό των κατοίκων της κωµόπολης, που σύµφωνα µε τον 

Σπένσερ ανέρχονταν στους 1,16180,  ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά, τα οποία 

παρέµεναν µακριά από το σχολείο, αφού οι γονείς δεν θεωρούσαν απαραίτητη τη 

µόρφωσή τους, και τα απασχολούσαν σε γεωργικές ή άλλες εργασίες.

O Άγγλος ιερωµένος κατέγραψε επίσης τις παρατηρήσεις του από την 

επίδοση των µαθητών, που εξέτασε, την οποία βρήκε πολύ κάτω του µετρίου. Για 

τον λόγο αυτό προσέθεσε ότι η Aραδίππου, που ήταν ένα «µέγα χωρίον», όπως το 

αναφέρει, όφειλε να έχει καλύτερο σχολείο. Ωστόσο σηµειώνει, ότι η αίθουσα 

διδασκαλίας ήταν καλή, προφανώς αρκετά µεγάλη, για να χωρεί το σύνολο των 

µαθητών. Aλλά, όπως γράφει, η κατάστασή της προκαλούσε ντροπή, και αυτό 

οφειλόταν στον δάσκαλο, Θεόδουλο Xριστοδουλίδη, που αδυνατούσε να 

επιβληθεί, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει τάξη και καθαριότητα. Σύµφωνα µε τα 

γραφόµενά του, ο τελευταίος αµειβόταν µε ετήσιο µισθό 4,000 γρόσια, που 

κατέβαλλε η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή, χωρίς να επιφορτίζονται οι µικροί 

µαθητές µε δίδακτρα81. H κάλυψη αυτή των λειτουργικών αναγκών του σχολείου 

από εκκλησιαστικούς πόρους συνεχίστηκε και στα µεταγενέστερα χρόνια, όπως 

79. Για παρόµοιο παράδειγµα στα χωριά Δρούσεια και Kαµινάρια βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Η "Κυπριακή Αδελφότης εν Αιγύπτω" και η συµβολή της στην παιδεία 

του χωριού Δρούσεια», Ακτή 66(2006)207· Tου ιδίου, Tα Kαµινάρια, Λευκωσία 

2009, σ. 87.

80. Δεν έχουµε υπόψη µας από πού ο Σπένσερ πληροφορήθηκε τον αριθµό 

κατοίκων της Aραδίππου, για το έτος 1880. Όπωσδήποτε, όµως, ο αριθµός αυτός 

δεν πρέπει να είναι ακριβής, αφού η απογραφή, η οποία, όπως αναφέρθηκε, 

διεξήχθη ένα χρόνο αργότερα, κατέδειξε ότι κατοικούσαν στην κωµόπολη 1,225 

άτοµα, δηλαδή κατά 64 περισσότερα (1,225-1,161=64).

81. Kρατικού Aρχείου Kύπρου, H Eκπαίδευση στην Kύπρο, ό.π., σ. 11. Tο 

περιεχόµενο της έκθεσης του Σπένσερ παρατίθεται σε µετάφραση στα ελληνικά 

από τους Φιλίππου και Περιστιάνη.
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µαρτυρείται σε σχετικό δηµοσίευµα του έτους 1890, όπου σηµειώνεται ότι η 

επιτροπή του ναού επιτελούσε ταυτόχρονα και καθήκοντα σχολικής εφορείας82.

Πληροφορίες για την ιστορία της εκπαίδευσης της Aραδίππου, κατά τα 

πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, σώθηκαν επίσης στα επίσηµα έγγραφα της 

αποικιοκρατικής Kυβέρνησης και στον κυπριακό τύπο. Για παράδειγµα, στο 

προαναφερθέν Mητρώον σηµειώνεται, ότι το σχολείο είχε αρχίσει να λαµβάνει 

κυβερνητική χορηγία από το σχολικό έτος 1881-82, που κυµαινόταν, µέχρι τα τέλη 

του 19ου αιώνα, µεταξύ των 7.10 και των 23 λιρών, ενώ διατέθηκαν και 20 λίρες, 

για επισκευές και βελτιώσεις του σχολικού κτηρίου, κατά τα έτη 1882-84. H 

κυβερνητική χορηγία, όµως, δεν επαρκούσε για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας, όπως φαίνεται και από τους µισθούς των δασκάλων, που κυµαίνονταν 

µεταξύ των 16 και των 30 λιρών. Γι’ αυτό και απαιτείτο η συµπλήρωση των 

δαπανών από την τοπική εκκλησιαστική επιτροπή, που είχε υπό την προστασία της 

τα σχολεία της κωµόπολης.

Στο ίδιο Mητρώον σηµειώνονται ακόµη τα ονόµατα των δασκάλων, που ήταν 

δύο για τα σχολικά έτη 1886-87 έως 1888-89, ενώ στη συνέχεια µειώθηκαν στον 

ένα, µέχρι και το 1893-94, που σώθηκαν στοιχεία. Aυτοί ήταν οι Iωάννης 

Aραδιππιώτης και Σ. Pαγουζαίος (1886-87), Nέαρχος Γαβριηλίδης και Zαχαρίας 

Παπαδόπουλος (1887-89), Nέαρχος Γαβριηλίδης (1889-92), Nέαρχος Γαβριηλίδης 

και Xαράλαµπος Kυριάκου (1892-93), και Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης (1893-94) 

Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από τη µισθοδοσία τους, οι Iωάννης 

Aραδιππιώτης, Σ. Pαγουζαίος, Nέαρχος Γαβριηλίδης και Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 

ήταν προσοντούχοι, δηλαδή απόφοιτοι κάποιου Σχολαρχείου, ενώ οι Zαχαρίας 

Παπαδόπουλος και Xαράλαµπος Kυριάκου όχι, γι’ αυτό και εκτελούσαν καθήκοντα 

βοηθού δασκάλου83. Στο Mητρώον αναφέρεται ακόµη, ότι για το σχολικό έτος 

1886-87 γράφτηκαν 59 µαθητές και πως υπεύθυνος για τη λειτουργία του 

σχολείου, µεταξύ των ετών 1888 και 1893, ήταν κάποιος ονόµατι Θεόδωρος 

Στυλιανού, που εκπροσωπούσε, πιθανότατα, την εκκλησιαστική επιτροπή.

Eπιπρόσθετες πληροφορίες για τη σχολική εκπαίδευση στην Aραδίππου 

εντοπίζονται στα λεγόµενα Blue Books, όπου, για παράδειγµα, διευκρινίζεται ότι ο 

Zαχαρίας Παπαδόπουλος υπήρξε βοηθός δάσκαλος για περίοδο έξι µηνών, κατά το 

σχολικό έτος 1888-89. Eπίσης αναφέρεται το ποσό της κυβερνητικής χορηγίας, 

που κυµαινόταν µεταξύ των 15 και των 30 λιρών, κατά τα σχολικά έτη 1887-88 έως 

82. «\Aπό 1ης Aéγούστου àνέλαβε τήν διαχείρισιν τÉς âν \Aραδίππω âκκλησίας καί 

τ΅ν σχολείων νέα âπιτροπή, συνισταµένη âκ τ΅ν κ.κ. Θεοδούλου Π. XατζÉ 

Δηµητρίου, Δηµητρίου Bασιλείου, XατζÉ TτοφÉ XρυσÉς καί XατζÉ KωνσταντÉ 

XατζÉ Nικολάου, öτι δέ τοÜ κ. XατζÉ Eéαγγέλη XατζÉ Mάρκου, συµβούλου». Bλ. 

Ένωσις, 28/10.10.1890.

83. Kρατικού Aρχείου Kύπρου, H Eκπαίδευση στην Kύπρο, ό.π., σ. 106.
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1899-1900. Παρατίθενται ακόµη τα ονόµατα των δασκάλων, που δίδαξαν από το 

σχολικό έτος 1894-95 µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, και οι οποίοι ήταν οι 

Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης (1894-99) και Kωνσταντίνος Σωτηρίου (1899-1900). 

Δίνονται επίσης ο ετήσιος µισθός των δασκάλων, που ξεπερνούσε τις 30 λίρες και 

ήταν αρκετά ψηλός για τα δεδοµένα της εποχής, γεγονός που φανερώνει ότι 

επρόκειτο για προσοντούχους84, καθώς και ο αριθµός των µαθητών, που κυµαινόταν 

µεταξύ των 46 και των 11385.

Στο προαναφερθέν Mητρώον σώζονται επίσης στοιχεία για το 

Παρθεναγωγείο της κωµόπολης, που ιδρύθηκε τον Oκτώβριο του 1885 και 

επιχορηγήθηκε  από την Kυβέρνηση µε το ποσό των 17 λιρών. Όπως και για το 

Aρρεναγωγείο, υπεύθυνος για τη λειτουργία του, µεταξύ των ετών 1888 και 1893, 

ήταν ο προαναφερθείς Θεόδωρος Στυλιανού. Aπό την προφορική παράδοση των 

κατοίκων γνωρίζουµε το όνοµα της πρώτης δασκάλας, που ονοµαζόταν Θάλεια86 

και η οποία πιθανότατα ταυτίζεται µε τη Θάλεια Σολωµονίδου (Kουρτζούταινα), 

δασκάλα στο Παρθεναγωγείο Λάρνακας, κατά το 187487. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι την 

ίδια χρονιά µε την ίδρυση του Παρθεναγωγείου της Aραδίππου ιδρύθηκαν επίσης 

αυτά των Περάτων και της Aθιένου88, γεγονός που φανερώνει την έναρξη της 

διάδοσης του θεσµού στα χωριά της υπαίθρου, µετά που λειτούργησαν 

Παρθεναγωγεία στη Λευκωσία, το 1859, τη Λάρνακα το 1859-1860 και τη Λεµεσό, 

το 186189.

Tο Παρθεναγωγείο της Aραδίππου ήταν ένα από τα πρώτα, που ιδρύθηκαν 

στο νησί και συνέτεινε, ώστε οι γονείς να επιτρέψουν τη µόρφωση των κοριτσιών 

τους, αφού έτσι δεν θα έρχονταν σε συνάφεια µε τους άρρενες µαθητές, που 

φαίνεται ότι απαγορευόταν από τα ήθη της εποχής. Tο γεγονός άλλωστε, ότι µέχρι 

84. Mε βάση τον περί Παιδείας νόµο, που ψηφίστηκε το 1895, οι νέοι δάσκαλοι, 

µετά το έτος αυτό, έπρεπε να είναι απόφοιτοι αναγνωρισµένου Διδασκαλείου. Bλ. 

Mιχαλάκη Mαραθεύτη, Tο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα. Σταθµοί και θέµατα, 

Λευκωσία 1992, σ. 17-18.

85. Bλ. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for the year 1888-89, σ. 426-427· 

1889-90, σ. 390-391· 1890-91, σ. 390-391· 1891-92, σ. 272-273· 1892-93, σ. 270-

271· 1893-94, σ. 266-267· 1894-95, σ. 270-271· 1895-96, σ. 270-271· 1896-97, σ. 

254-255· 1897-98, σ. 262-263· 1898-99, σ. 262-263· 1899-1900, σ. 262-263· 1900-

1901, σ. 268-269.

86. I. Kωνσταντινίδη, H Aραδίππου άλλοτε και τώρα, ό.π., σ. 3 (παράρτηµα).

87. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, ό.π., σ. 293.

88. Π. Περσιάνη, Iστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών, ό.π., σ. 129.

89. Π. Περσιάνη, Iστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών, ό.π., σ. 135.
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τότε δεν επέτρεπαν τη φοίτηση στο σχολείο κοριτσιών καταδεικνύεται τόσο από 

την έκθεση του Σπένσερ, το 1880, όσο και από την καταγραφή του αριθµού των 

µαθητών, το 1882-83, για τις οποίες έγινε λόγος προηγουµένως, όπου σηµειώνεται 

ότι παρακολουθούσαν τα µαθήµατα µόνο αγόρια.

Στο Mητρώον αναγράφεται επίσης, ότι για τα έτη 1886 έως 1893 δίδαξε στο 

Παρθεναγωγείο η Eυτέρπη Iωάννου, η οποία ήταν οπωσδήποτε προσοντούχα, αν 

κρίνουµε από τον µισθό των 40 λιρών ετησίως, που αµειβόταν αρχικά και ο οποίος 

ήταν µεγαλύτερος από των αρρένων συναδέλφων της. Eπίσης αναφέρεται, για το 

σχολικό έτος 1886-87, ότι ο αριθµός των µαθητριών ανερχόταν στις 36, ενώ 

σηµειώνεται ότι στο Παρθεναγωγείο φοιτούσαν και 11 αγόρια, πιθανότατα πολύ 

µικρής ηλικίας, που για διάφορους λόγους οι γονείς προτιµούσαν να τα στέλλουν 

στο σχολείο αυτό, παρά στο Aρρεναγωγείο. H Eυτέρπη αντικαταστάθηκε το 1893-

94 από τη Θέκλα Θεοχαρίδου90, για να επανέλθει το αµέσως επόµενο σχολικό έτος 

και να συνεχίσει να διδάσκει, µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Στα Blue Books 

σηµειώνεται επίσης, ότι ο αριθµός των µαθητριών για τα σχολικά έτη 1887-88 έως 

1899-1900, κυµαινόταν µεταξύ των 30 και των 5991.

Όπως αναφέρθηκε, µετά το 1868 τα σχολεία της Aραδίππου είχαν κοινοτικό 

χαρακτήρα, γι’ αυτό και στεγάστηκαν σε κτήρια, για τα οποία µεριµνούσε η 

κοινότητα. Aρχικά, χρησιµοποιήθηκε ως αίθουσα διδασκαλίας οίκηµα, που ανήκε 

στον πρόκριτο Xατζητοουλή, µέχρι που ανηγέρθη αίθουσα, το 1870, στον 

περίβολο του ναού του Aποστόλου Λουκά92, η οποία εξακολούθησε να 
90. Government of Cyprus, Cyprus Blue Book for the year 1894-95, σ. 270-271· 

Kρατικού Aρχείου Kύπρου, H Eκπαίδευση στην Kύπρο, ό.π., σ. 107, όπου, όµως, 

σηµειώνεται ότι ο µισθός της ήταν 13 λίρες, αντί των 21 που καταγράφεται στο  

Blue Book. Στην αντικατάσταση της Iωάννου από τη Θεοχαρίδου αναφέρεται και 

εφηµερίδα της εποχής: «Διευθύντρια τοÜ Παρθεναγωγείου \Aραδίππου διωρίσθη 

àπό τÉς παρελθούσης Δευτέρας ™ δεσποσύνη Θέκλα Θεοχαρίδου, àντί τÉς 

δεσποσύνης Eéτέρπης \Iωάννου, àποχωρησάσης. Συγχαίροµεν τοÖς \Aραδιππίοις âπί 

τFÉ âκλογFÉ των». Bλ. Nέον Έθνος, 22/4.10.1893.

91.  Tα σχετικά µε τα σχολεία στην Aραδίππου παρουσιάζονται στον Πίνακα V, 

όπου ενσωµατώθηκαν οι πληροφορίες, που αντλήθηκαν από τα Blue Books και το 

Mητρώον, ενώ στις περιπτώσεις που υπήρχε ασυµφωνία, αυτές του τελευταίου 

αγνοήθηκαν, αφού κρίθηκε ότι οι πρώτες, ως τα τελικά επίσηµα κυβερνητικά 

στοιχεία, αποτελούν και τις εγκυρότερες.

92. Για το ζήτηµα της στέγασης του σχολείου βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 222-223· Aντρέα Mιτσηγιώργη, «H εκπαίδευση στην 

Aραδίππου στα χρόνια της Tουρκοκρατίας και της Aγγλοκρατίας (1571-1925)», 

Aραδίππου 20(2005)34 [= A. Oικονόµου, Iστορία και Παράδοση, ό.π., σ. 201].
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χρησιµοποιείται καθόλη την υπό εξέταση περίοδο. Tο δε Παρθεναγωγείο 

στεγάστηκε στο ανώγειο οικίας, που επίσης βρισκόταν στον περίβολο του ναού του 

Aποστόλου Λουκά93. Tο σχολείο αυτό τερµάτισε τελικά τη λειτουργία του αµέσως 

µετά τη λήξη του σχολικού έτους 1935-36, οπότε οι µαθήτριες του µετακινήθηκαν 

στο καινούργιο κτήριο του Aρρεναγωγείου, που ανηγέρθη το 1925 και το οποίο 

συνέχισε πλέον τις δραστηριότητές του ως µεικτό94. Aς σηµειωθεί ωστόσο, ότι 

παρά την ίδρυση των δύο αυτών σχολείων στην κωµόπολη και τη συνεχή 

λειτουργία τους, καθόλο τον 19ο αιώνα, γεγονός που δεν ήταν καθόλου 

αυτονόητο για την εποχή, ο προαναφερθείς Nικόλαος Iερείδης χαρακτηρίζει τους 

κατοίκους της ως απαίδευτους, γεγονός που προξενεί εντύπωση95.

Πληροφορίες για την ιστορία της εκπαίδευσης στην κωµόπολη σώζονται 

επίσης στις σελίδες του κυπριακού τύπου, µε τα περισσότερα από τα σχετικά 

δηµοσιεύµατα να αναφέρονται στη γιορτή των γραµµάτων και στις δηµόσιες 

εξετάσεις, που πραγµατοποιούνταν στο τέλος του σχολικού έτους. Όπως 

αναφέρεται, το τελετουργικό της ηµέρας για τη γιορτή των γραµµάτων 

περιλάµβανε αρχικά κοινό εκκλησιασµό και στη συνέχεια τέλεση δοξολογίας, που 

εψάλλετο στο Aρρεναγωγείο. Aκολούθως ο δάσκαλος εκφωνούσε κατάλληλη 

οµιλία και οι µαθητές και οι µαθήτριες, που επίσης παρευρίσκονταν µε τη δασκάλα 

τους, τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια.

Για παράδειγµα, τον Iανουάριο του 1888 εκφώνησε την οµιλία ο δάσκαλος 

93. Aντρέα Mιτσηγιώργη, «H εκπαίδευση στην Aραδίππου στα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας και της Aγγλοκρατίας (1571-1925). B΄. Στα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας», Aραδίππου 21(2006)50.

94. A. Mιτσηγιώργη, «B΄. Στα χρόνια της Aγγλοκρατίας», ό.π., σ. 51.

95. «\Aραδίππου, 3 µίλια πρός B. τÉς Λάρνακος· öχει 317 ο¨κίας καί 1,338 

κατοίκους χριστιανούς, διατηροÜντας àρρεναγωγεÖον καί παρθεναγωγεÖον... Erνε 

ôνθρωποι àπαίδευτοι». Bλ. N. Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, ό.π., σ. 100.
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Nέαρχος Γαβριηλίδης96,  ενώ το 1894 ο διάδοχός του, Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης97. 

Για το 1895 αναφέρεται επίσης, ότι ο δάσκαλος του Aρρεναγωγείου απευθύνθηκε 

κυρίως προς τους γονείς των παιδιών, τονίζοντας την υποχρέωσή τους να 

µεριµνούν και για την κατά Θεό µόρφωση των παιδιών τους98. Eντοπίστηκαν ακόµη 

σχετικά δηµοσιεύµατα για τον εορτασµό των ετών 189899 και 1899, οπότε δόθηκε 

ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός της ανάληψης της διοίκησης της Kρήτης από τον 

πρίγκιπα Γεώργιο, αφού η απελευθέρωσή της θεωρήθηκε από τους Kύπριους της 

96. «Tό παρελθόν Σάββατον âγένετο καί âνταÜθα, µετά µεγάλης âπισηµότητος, ™ 

ëορτή τ΅ν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν. Mετά τήν θείαν λειτουργίαν, ¬λος ï îερός κλÉρος, µετ’ 

ëξαπτερύγων, φαν΅ν καί λαµπάδων, καί συνοδευόµενος •πό τ΅ν âκκλησιαζοµένων, 

àπÉλθεν ε¨ς τήν α€θουσαν τοÜ αéτόθι Σχολείου, öνθα âψάλη δοξολογία, µετά τό 

πέρας τÉς ïποίας ï νεαρός ™µ΅ν διδάσκαλος κ. Nέαρχος Γαβριηλίδης âξεφώνησε 

κατάλληλον τFÉ περιστάσει λόγον, µετά τόν ïποÖον οî µαθηταί öψαλον διάφορα 

πατριωτικά ôσµατα». Bλ. Ένωσις, 5/17.2.1888.

97. «Xθές, âπί τFÉ εéκαιρί÷α τÉς ëορτÉς τ΅ν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν, âψάλη âν τFÉ α¨θούσFη 

τοÜ \Aρρεναγωγείου δοξολογία, ε¨ς ≥ν παρÉσαν οî διδάσκαλοι µετά τ΅ν µαθητ΅ν, ™ 

διδάσκαλος µετά τ΅ν µαθητρι΅ν, τά µέλη τÉς \EπιτροπÉς τ΅ν Σχολείων καί πλÉθος 

λαοÜ àµφοτέρων τ΅ν φύλων. Mετά τήν δοξολογίαν, ï διδάσκαλος κ. K. Mιχαηλίδης 

½µίλησεν καταλλήλως τFÉ περιστάσει, αî µαθήτριαι öψαλον ποίηµά τι καί οî µαθηταί 

≤τερον». Bλ. Ένωσις, 3/15.2.1894.

98. «Xθές, âπί τFÉ εéκαιρί÷α τÉς ëορτÉς τ΅ν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν, âψάλη, µετά τήν θείαν 

λειτουργίαν, âν τFÉ α¨θούσFη τοÜ \Aρρεναγωγείου, ™ συνήθης δοξολογία. Mετά τήν 

δοξολογίαν, ï διδάσκαλος ½µίλησέ τινας •ποδείξεις ε¨ς τούς àκροατάς, ¬τι 

âπιβάλλεται τοÖς γονεÜσι •πό τÉς ^Aγίας ΓραφÉς νά àνατρέφωσι τά τέκνα των, 

ο≈τως œστε νά γίνωνται θεοσεβÉ “âν παιδεί÷α καί νουθεσί÷α Kυρίου”. ^Ως µέσον δέ 

πρός κατόρθωσιν τούτου •πέδειξε τά σχολεÖα. Mετά τοÜτο αî µαθήτριαι καί οî 

µαθηταί öψαλον καί àπήγγειλαν διάφορα, κατάλληλα τFÉ περιστάσει, ποιήµατα, ±τινα 

διεδέχοντο ζωηρά χειροκροτήµατα». Bλ. Ένωσις, 8/20.2.1895.

99. «TFÉ παρελθούσFη ΠαρασκευFÉ âτελέσθη âνταÜθα ™ ëορτή τ΅ν σχολείων. Mετά δέ 

τήν θείαν λειτουργίαν âψάλη âν τFÉ µυρσινοστολίστω α¨θούσFη τοÜ \Aρρεναγωγείου 

δοξολογία... Mετά τήν δοξολογίαν µαθήτριαι καί µαθηταί öψαλον καί àπήγγειλαν 

διάφορα τÉς ëορτÉς καί âθνικά ποιήµατα». Bλ. Ένωσις, 7/19.2.1898.
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εποχής προποµπός της αντίστοιχης της Kύπρου100.

Aπό τα δηµοσιεύµατα του τύπου αντλούµε επίσης πληροφορίες για τις 

σχολικές εξετάσεις, που συνήθως διεξάγονταν στις 27 Iουλίου, ηµέρα της γιορτής 

του Aγίου Παντελεήµονα101. Oι εξετάσεις αυτές είχαν πολύ µεγάλη σηµασία για την 

τοπική κοινωνία, που παρευρισκόταν σύσσωµη, οπότε οι κάτοικοι διαπίστωναν 

αυτοπροσώπως το επίπεδο διδασκαλίας των µαθηµάτων και την απόδοση των 

παιδιών. Aκόµη, αποτελούσαν κριτήριο για τον επαναδιορισµό ή όχι των δασκάλων 

από τους επιτρόπους του σχολείου, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, 

χρηµατοδοτούσαν τη λειτουργία του. 

Στις τελικές εξετάσεις παρευρίσκονταν τα µέλη της σχολικής εφορείας της 

κωµόπολης και οι γονείς των µαθητών, καθώς και εκκλησιαστικοί και τοπικοί 

παράγοντες της πόλης της Λάρνακας. Για παράδειγµα, από σχετικό δηµοσίευµα για 

τις εξετάσεις του Παρθεναγωγείου, το 1887, πληροφορούµαστε ότι παρευρέθηκαν, 

ανάµεσα σε άλλους, ο Aρχιµανδρίτης της Mητρόπολης Kιτίου Mελέτιος και ο 

δάσκαλος Λάρνακος Γεώργιος Eυστρατίου102. Στις δε εξετάσεις, που έγιναν µε την 

ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους 1888-89, έδωσε το παρόν του, ανάµεσα σε 

100. «Tό παρελθόν Σάββατον âτελέσθη καί âνταÜθα ™ ëορτή τ΅ν σχολείων. Mετά δέ 

τήν θείαν λειτουργίαν, προηγουµένου τοÜ ΣταυροÜ, µετά ëξαπτερύγων καί φαν΅ν, 

¬λος ï âκκλησιαζόµενος κόσµος µετέβη ε¨ς τήν α€θουσαν τοÜ \Aρρεναγωγείου, 

¬που âψάλη δοξολογία, καθ’ ≥ν âµνηµονεύθησαν ï βασιλεύς καί ™ λοιπή βασιλική 

τÉς ^Eλλάδος ο¨κογένεια, ï διάδοχος KωνσταντÖνος καί ¨διαιτέρως ™ A.B.Y. ï 

πρίγκιψ Γεώργιος, ≠Yπατος ^Aρµοστής τÉς Kρήτης. Mετά τήν δοξολογίαν ½µίλησε 

ï διδάσκαλος, συµβουλεύσας τούς γονεÖς τ΅ν µαθητ΅ν νά βοηθ΅σιν αéτόν ε¨ς τό 

τÉς äθικÉς διαπλάσεως τ΅ν νέων öργον. Mετά τήν ïµιλίαν τοÜ διδασκάλου, 

µαθήτριαι καί µαθηταί öψαλον καί àπήγγειλαν διάφορα ποιήµατα». Bλ. Ένωσις, 6/

18.2.1899.

101. Tα µαθήµατα την εποχή αυτή άρχιζαν στις 9/21 Σεπτεµβρίου και 

ολοκληρώνονταν στις 9/21 Iουλίου του επόµενου έτους, όπως µαρτυρούν και οι 

κανονισµοί των δηµοτικών σχολείων, που τέθηκαν σε εφαρµογή το 1898. Bλ. 

Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Σώµα Eκπαιδευτικών Eγγράφων. Δηµοτική 

Eκπαίδευσις - Iεροδιδασκαλείον, τ. B΄, Λευκωσία 1998, σ. 8.

102. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν öδωσεν âξετάσεις τό âν τFÉ κωµοπόλει τÉς 

\Aραδίππου ΠαρθεναγωγεÖον, âνώπιον τοÜ \Aρχιµανδρίτου Kιτιέων, τοÜ διδασκάλου 

Λάρνακος κ. Γεωργίου Eéστρατίου, τ΅ν κ.κ. Δηµητρίου KραµβÉ καί Nικολάου 

Tσικίνη, τ΅ν \Eφόρων τ΅ν Σχολείων καί πολλ΅ν γονέων τ΅ν κορασίων. \Eν συνόλω 

αî âξετάσεις αyται qσαν âπιτυχεÖς, οî δ’ âν αéταÖς παρευρεθέντες àνεχώρησαν 

κατευχαριστηµένοι. ≠Eνεκα τούτου συγχαίροµεν τήν âπιµελή διδάσκαλον, 

δεσποσύνην Eéτέρπην \Iωάννου». Bλ. Ένωσις, 24/5.8.1887.
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άλλους, και ο νέος Mητροπολίτης Kιτίου (1889-1890) Xρύσανθος Iωαννίδης103.

O Aρχιµανδρίτης Mελέτιος παρευρέθηκε επίσης στις εξετάσεις της 27ης 

Iουλίου 1892, οπότε λογοδότησαν ο δάσκαλος του Aρρεναγωγείου Nέαρχος 

Γαβριηλίδης και η δασκάλα του Παρθεναγωγείου Eυτέρπη Iωάννου104. Oι εξετάσεις 

για το επόµενο σχολικό έτος 1892-93 διεξήχθησαν και πάλιν στις 27 Iουλίου, 

παρόντων του νεοεκλεγέντος Mητροπολίτη Kιτίου (1893-1909) Kύριλλου 

Παπαδόπουλου και επιφανών πολιτών της Λάρνακας, όπως του δηµοσιογράφου και 

εκδότη της εφηµερίδας «Ένωσις» Xριστόδουλου Kουππά. Στις λογοδοσίες τους, οι 

Γαβριηλίδης και Iωάννου αυτή τη φορά διεκτραγώδησαν τη συνήθεια των γονέων 

να αποσύρουν τα παιδιά τους από το σχολείο κατά τη θερινή περίοδο, για να τους 

103. «TFÉ παρελθούσFη ΠέµπτFη âγένοντο âν \Aραδίππω αî âξετάσεις τοÜ αéτόθι 

Παρθεναγωγείου καί τοÜ ΔηµοτικοÜ Σχολείου àρρένων, âνώπιον τÉς A.Π. τοÜ 

Mητροπολίτου Kιτίου. Tά àποτελέσµατα àπέδειξαν ¬τι οî διδάσκαλοι âξετέλεσαν τό 

καθÉκον τους». Bλ. Kύπρος, 29/10.8.1889.

104. «TFÉ προπαρελθούσFη Δευτέρ÷α, ëορτήν τοÜ ^Aγίου Παντελεήµονος, âτελέσθησαν 

αî âξετάσεις τοÜ âν \Aραδίππω Παρθεναγωγείου καί τοÜ \Aρρεναγωγείου, âνώπιον 

τοÜ Πανοσιολογιωτάτου \Aρχιµανδρίτου κ. Mελετίου, ôλλων τιν΅ν 

προσκεκληµένων, âν οxς καί διδάσκαλος, καί τ΅ν γονέων τ΅ν µαθητρι΅ν καί τ΅ν 

µαθητ΅ν. \Aπό τÉς 8ης περίπου πρωϊνÉς ¦ρξαντο αî âξετάσεις âν τ΅ 

Παρθεναγωγείω •πό τÉς διευθυντρίας αéτοÜ, δεσποσύνης Eéτέρπης \Iωάννου, περί 

δέ τήν 11ην π.µ. âν τFÉ τ΅ν \Aρρένων Σχολήν •πό τοÜ κ. Nεάρχου Γαβριηλίδου, 

âξακολουθήσασαι âναλλάξ καί µετά µεσηµβρίαν, µέχρι τÉς 7ης σχεδόν ëσπερινÉς 

œρας». Bλ. Ένωσις, 7/19.8.1892.
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βοηθούν στις αγροτικές τους ασχολίες105.

Στον κυπριακό τύπο επισηµάνθηκε επίσης δηµοσίευµα, που αφορά στις 

τελικές εξετάσεις του Παρθεναγωγείου, κατά το σχολικό έτος 1896-97, οι οποίες, 

σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, απέδειξαν για άλλη µια φορά την ευσυνειδησία µε 

την οποία εργαζόταν η δασκάλα Eυτέρπη Iωάννου106. Eπίσης εντοπίστηκαν 

δηµοσιεύµατα για τις τελευταίες σχολικές εξετάσεις, που έγιναν, στις 27 Iουλίου 

1900, στις οποίες παρευρέθηκε και πάλιν ο Aρχιµανδρίτης Mελέτιος και 

λογοδότησαν, τόσο η Eυτέρπη Iωάννου για το Παρθεναγωγείο, όσο και ο νέος 

105. «TFÉ παρελθούσFη TρίτFη, ëορτήν τοÜ ^Aγίου Παντελεήµονος, âγένοντο αî 

âξετάσεις τ΅ν âν \Aραδίππω Παρθεναγωγείου καί \Aρρεναγωγείου. ^H A.Π. ï 

Mητροπολίτης Kιτίου κ. Kύριλλος, îερουργήσας κατ’ öθος âν τ΅ να΅ τÉς ρηθείσης 

κωµοπόλεως, περί œραν 9ην π.µ., äχούντων τ΅ν κωδώνων, συνοδευόµενος •πό τοÜ 

Πανοσιολογιωτάτου \Eξάρχου ΛεµεσοÜ κ. Θεοφυλάκτου, παρεγένετο ε¨ς τό 

ΠαρθεναγωγεÖον, οyτινος ™ διευθύντρια δεσποσύνη Eéτέρπη \Iωάννου âν àρχFÉ 

½µίλησέ τινα περί τοÜ Σχολείου, âξαιτουµένη τήν âπιείκειαν τ΅ν συνελθόντων âπί 

τ΅ν πολλ΅ν âλλείψεων τ΅ν µαθητρι΅ν, προερχοµένων κυρίως âκ τ΅ν πολλ΅ν 

àπουσι΅ν, ±ς, ¨δία κατά τούς θερινούς µÉνας, α≈ται κάµουσι, εrτα δέ ¦ρξατο τ΅ν 

âξετάσεων. Oî κ.κ. Kλεάνθης \Aντωνίου καί Xριστόδουλος KουππÄς, 

προσκληθέντες, âπίσης δέ καί ôλλα öτι πρόσωπα âκ Λάρνακος, παρÉσαν ε¨ς τάς 

âξετάσεις... Mετά µεσηµβρίαν, περί œραν 3ην, ™ A. Πανιερότης, µεθ’ ¬λων τ΅ν 

ôλλων, âπορεύθη ε¨ς τήν Δηµοτικήν Σχολήν τÉς \Aραδίππου, öνθα ï κ. Nέαρχος 

Γαβριηλίδης àπήγγειλε τ΅ν âξετάσεων λόγον, âν z âπίσης àνέφερε τό µέγα 

àδίκηµα τ΅ν γονέων πρός τά τέκνα των, διότι καθ’ ¬λους τούς µÉνας τοÜ θερισµοÜ, 

àποσύρουσιν αéτά τοÜ Σχολείου, ≤νεκα τ΅ν àγροτικ΅ν âργασι΅ν των». Bλ. Ένωσις, 

29/10.7.1893. Πληροφορίες για τις εξετάσεις της ίδιας χρονιάς εντοπίζονται και 

στην εφηµερίδα Tο Έθνος, 31/12.8.1893.

106. «\Eν µέσω πολυπληθοÜς àκροατηρίου âγένοντο τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν αî 

âξετάσεις τοÜ âν \Aραδίππω Παρθεναγωγείου, τοÜ àπό πολλ΅ν âτ΅ν διευθυνοµένου 

•πό τÉς εéπαιδεύτου δεσποινίδος Eéτέρπης \Iωάννου. Aî εûστοχοι àπαντήσεις τ΅ν 

µαθητρι΅ν διετράνωσαν τήν εéσυνείδητον âργασίαν τÉς διδασκαλίσσης, âφ’ z 

συγχαίροµεν αéτήν àπό καρδίας». Bλ. Nέον Έθνος, 1/13.8.1897.

40



δάσκαλος του Aρρεναγωγείου, Kωνσταντίνος Σωτηρίου (Xατζηκακού)107.

Στην προσπάθεια διάδοσης των αγαθών της παιδείας στις κοινότητες της 

Kύπρου, ιδίως στα τέλη του 19ου αιώνα, εκτός από τα σχολεία, διαδραµάτισαν 

σηµαντικό ρόλο και τα αναγνωστήρια, που ιδρύονταν, συνήθως µε πρωτοβουλία 

των δασκάλων, και είχαν ως κύριο στόχο την πνευµατική καλλιέργεια και την 

εθνική και κοινωνική αφύπνιση των κατοίκων108. Όπως πληροφορούµαστε από 

σχετικό δηµοσίευµα, ιδρύθηκε αναγνωστήριο στην Aραδίππου τον Iούνιο του 

1879109, που µάλλον ήταν βραχύβιο, αφού δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί στον 

τύπο της εποχής οτιδήποτε για την ιστορία και τις δραστηριότητές του. Tο ίδιο, 

ίσως, συνέβη και µε το αναγνωστήριο «Oµόνοια», που ιδρύθηκε τον Iανουάριο του 

107. «Tήν παρελθοÜσαν Πέµπτην, 27 \Iουλίου, âπέτειον τοÜ ^Aγίου 

Παντελεήµονος, ™ κωµόπολις \Aραδίππου qγε τήν àπό πολλοÜ καθιερωθεÖσαν, κατά 

τήν ™µέραν ταύτην, πανήγυρίν της... \Eγένοντο, ½ς τό σύνηθες, αî âξετάσεις τοÜ 

Παρθεναγωγείου, τοÜ àπό 15ετίας •πό τήν διεύθυνσιν τÉς εs äγµένης δεσποσύνης 

Eéτέρπης \Iωάννου εéδοκίµως λειτουργοÜντος, ½ς καί τοÜ \Aρρεναγωγείου, τοÜ 

διευθυνοµένου •πό τοÜ κ. Kωστάκη XατζηκακοÜ. Tά àποτελέσµατα τ΅ν âξετάσεων 

•πÉρξαν εéχάριστα, ¨δία δέ οî µαθηταί, διά τ΅ν àσµάτων καί τ΅ν γυµναστικ΅ν 

αéτ΅ν àσκήσεων, κατηυχαρίστησαν πάντας τούς παραστάντας». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 4/17.8.1900. Eπίσης βλ. Nέον Έθνος, 29/11.8.1900.

108. Για παράδειγµα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η Ακανθού στις αρχές του 20ού 

αιώνα (1900-1914)», στον τόµο: Δήµου Ακανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «Η 

Ακανθού», Πρακτικά Γ΄ Επιστηµονικού - Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2005, 

σ. 116, όπου γίνεται αναφορά στη δράση του τοπικού  Aναγνωστηρίου και στα 

πολλαπλά οφέλη, που είχε η λειτουργία του για την κωµόπολη της Aκανθούς.

109. «Kατά τήν τελευταίαν ταύτην δεκαπενθηµερίαν âσυστάθησαν âν τFÉ âπαρχί÷α 

δύο \Aναγνωστήρια, ≤ν âν Λευκάροις καί ≤ν âν \Aραδίππω. \Eφ’ ¬σον τά φιλολογικά 

ταÜτα σωµατεÖα èφελοÜσιν τόν τόπον θεωροÜµεν περιττόν ν’ àναπτύξωµεν. 

Προτρέποµεν µόνον τοÖς êπανταχοÜ τÉς νήσου διδασκάλοις νά φροντίσωσιν, ¥να âν 

¬λοις, ε¨ δυνατόν, τοÖς χωρίοις συστηθ΅σιν τοιοÜτοι σύλλογοι, δι’ zν οî χωρικοί 

ταχέως θά προαχθ΅σιν». Bλ. Nέον Kίτιον, 13/25.6.1879.
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1894 και είχε πρόεδρο τον Xατζηευαγγέλη Xατζηµάρκου110.

Aπότοκος της πνευµατικής ανάπτυξης και της εθνικής αγωγής, που 

καλλιεργήθηκε µέσω των σχολείων ανάµεσα στους νέους της Aραδίππου, είναι και 

η µαζική κατάταξή τους στο εθελοντικό σώµα, που συγκροτήθηκε από 1,000 

περίπου εθελοντές και εστάλη, για να συµµετάσχει στον Eλληνοτουρκικό Πόλεµο 

του 1897. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν και δεκατέσσερις νέοι από την 

κωµόπολη, οι Aναστάσης Γεωργίου, Φιλιππής Γιαννή, Σταυρής Δηµητρίου (πιθανή 

ταύτιση µε τον Σταυρή Mπακκά), Στυλιανός Δηµητρίου, Nίκος Eγγλέζου, Παναγής 

Zαχαρία, Tοουλής Λαουτάρης, Aθανάσιος Nικολάου, Aναστάσιος Παρασκευά, 

Φλουρέντζος Φωτίου, Θεόδωρος Xαραλάµπους, Nικόλαος Xασάπης, Γεώργιος 

Xριστοδούλου (πιθανή ταύτιση µε τον Γ. Xόππαριλα) και Παναγιώτης 

Xριστοδούλου111.

Oι πηγές της εποχής λοιπόν είναι αποκαλυπτικές για τον βίο των κατοίκων, 

κατά τα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας και τα πρώτα της Aγγλοκρατίας. Aπό 

αυτές πληροφορούµαστε για την πληθυσµιακή συγκρότηση της κοινότητας, τους 

πόρους ζωής και τα επαγγέλµατα των κατοίκων και τον ιδιαίτερο ρόλο, που 

διαδραµάτιζε ανάµεσά τους η φηµισµένη εκκλησία του Aποστόλου Λουκά µε την 

πανήγυρή της. Aκόµη, στις πηγές αυτές καταγράφονται σηµαντικές µαρτυρίες, για 

τις προσπάθειες των κατοίκων της για πρόοδο και πνευµατική προκοπή µε την 

ίδρυση σχολείων και αναγνωστηρίων. H δε µαζική συµµετοχή των νέων της στον 

Eλληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 είναι ενδεικτική της φιλοπατρίας και του 

αγωνιστικού τους φρονήµατος, γεγονός που τους επέτρεψε να αντιµετωπίσουν µε 

αισιοδοξία τις προκλήσεις του νέου αιώνα και να θέσουν τις βάσεις για την 

ανάπτυξη της γενέτειράς τους.

110. «Mετ’ εéχαριστήσεως µανθάνοµεν, ¬τι âν τ΅ χωρίω \Aραδίππου καταβάλλονται 

âνέργειαι πρός σύστασιν \Aναγνωστηρίου. ‰Aξιοι παντός âπαίνου οî àναλαβόντες 

τήν πρωτοβουλίαν». Bλ. Nέον Έθνος, 3.1.1894. «‰Eλαβε àκόµη χώραν σήµερον καί 

™ συνέλευσις τ΅ν µελ΅ν τοÜ \Aναγνωστηρίου “^Oµόνοια”, καθ’ ≥ν âξελέγησαν ½ς 

πρόεδρος ï κ. XατζÉ Eéαγγέλης XατζÉ Mάρκου καί ½ς µέλη τÉς âπιτροπÉς αéτοÜ 

οî κ.κ. K. Mιχαηλίδης καί Eéθύµιος Xριστοδουλίδης. ‰Aξιοι âπαίνου τυγχάνουσιν 

οî κ.κ. Xαράλαµπος ^Iεροδιάκονος καί X. Eυαγγελίδης, διά τάς προσπαθείας, ±ς 

καταβάλλουσιν, •πέρ τοÜ \Aναγνωστηρίου». Bλ. Ένωσις, 3/15.2.1894.

111. Πέτρου Παπαπολυβίου, Φαεινόν Σηµείον Aτυχούς Πολέµου: H Συµµετοχή της 

Kύπρου στον Eλληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, Λευκωσία 2001, σ. 319, 322-325, 

345, 348, 357-358, 364-365. Tους Eγγλέζο, Xόππαριλα, Mπακκά και Λαουτάρη 

αναφέρει και ο I. Kωνσταντινίδης, H Aραδίππου άλλοτε και τώρα, ό.π., σ. 65.
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ΠINAKAΣ I

A/A KOINOTHTA ΦOPOΣ ΦOPOΛOΓOYMENOI  MEΣOΣ OPOΣ

[Λάρνακα =24680 =576 =42.8]

âνορία ΣωτÉρος 7944 184 43.2

êγίου \Iωάννου 6136.20 141 43.5

χρυσοπολίτισσα 3835.20 83 46.2

σκάλα 6764 168 40.3

1 λιβάδια 1917 36 53.3

2 κελλιά 339 6 56.5

3 πύλα 436 12 36.3

4 βορόκλινη 2082 34 61.2

5 àραδίππου 6650.20 129 51.5

6 κίτιον 3916.20 75 52.2

7 δροµολαξιά 603.20 13 46.4

8 βουδÄς 813.20 17 47.8

9 µαζωτός 1040.20 19 54.7

10 àλεθρικόν 728.20 15 48.5

11 µενεοÜ 502 10 50.2

12 àναφωτίδα 651.20 11 59.2

13 àγκλησίδες 959 22 43.6

14 ±γιος θεόδωρος 1091.20 21 51.9

15 µαρ΅νι 491 10 49.1

16 ψεµατισµένος 537.20 11 48.8

17 χοιροκιτία 1063 22 48.3

18 τόχνη 908.20 21 43.2

19 καλαβασός 1459 34 42.9

20 σκαρίνου 944.20 19 49.7

21 δράπια 282 8 35.2

22 λάγια 590.20 13 45.4

23 çρά 2574 46 55.9

24 àκαπνοÜ 585 12 48.7

25 µελίνη 1279.20 25 51.2

26 βαÜλα 1195.20 21 56.9

27 κάτω δρÜς 2106.20 45 46.8
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28 [ôνω λεύκαρα: =8542.20 =163        =52.4]

   σταυρός 3433 74 46.4

   ±γιος δηµήτριος 2993 52 57.5

   ±γιος γεώργιος 1366 24 56.9

  ±γιος àνδρόνικος 750.20 13            57.7

29 κάτω λεύκαρα 2188.20 41 53.4

30 àλαµιννώ 376 8 47

31 κοφύνου 191 6 31.8

32 êγία ôννα 327.20 7 46.7

33 πυργά 887 20 44.3

34 τζιβισίλη 99.20 3 33.1

35 τερσεφάνου 456.20 11 41.5

36 ôρπερα 225.20 7 32.2

ΣYNOΛO 49041.20 973 50.4

Πίν. I: Φορολογική ανάλυση των ενοριών της Λάρνακας και των χωριών του 

οµώνυµου Kαζά το 1825, µε βάση το Kατάστιχο VI του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής 

Κύπρου.
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ΠINAKAΣ II

àραδίππου

γιαννής πατά ς 50:20 χάρις 28

κωνσταντής δηµητρίου 66:20 öτι 1

γεώργιος παπÄ ζαχαρίου καλόγερος êγίου µηνÄ 69:20 öτι 1

γεώργιος ¦ \Iωάννης âλευθερίου çρφανός 51:20 χάρις 4

àδάµος κουµέττου 69:20 öτι 1

............

307:20

αéγουστής λογίζου 55:20 χάρις 14

δηµήτριος κκουµούσης καί υîός του 62:20 öτι 1

νικόλας γιοτÉ 69:20 öτι 1

γερόλεµος σάββα 69:20 öτι 1

ντζουβάνης πολλυδώρου 32:20 öτι 20

............

597

νικόλας κυριακοÜ καλόγερος àκρωτηρίου 63:20 χάρις 6

ζαχαρίας παπÄ λουκÄ 71:20 öτι 1

δηµήτριος κυριακοÜ 51:20 χάρις 8

............

783:20

γεώργιος κυριακοÜ 49:20 χάρις 7

™ρακλείδιος λογιζÉ 62:20 χάρις 9

χριστοφής χάσενος 70:20 χάρις 3

δηµήτριος κάτζη καί υîός 73:20 χάρις 6

γεώργιος σωτήρη 58:20 χάρις 13

............

1098

µιχαήλ δηµητρίου µαλλιαροÜ 56:20 χάρις 9

κωνσταντής λογίζου καί υîός του 65:20 öτι 10

χατζÉ δηµήτριος ταρÉ καλόγερος àκρωτηρίου 69:20 öτι 1

λογίζος âλευθερίου 74:20 χάρις 4

σολοµών νικολάου στρατουρÄ 55:20 χάρις 4

............

1419:20

γιαννής φλουρέντζου 55:20 χάρις 4
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λούτζιος χριστοφÉ 52:20 χάρις 5

γεώργιος δηµητρίου µαλλιαροÜ 55:20 χάρις 9

............

1583

χαράλαµπος παπÄ ζαχαρίου 55:20 χάρις 5

χριστοφής γερολέµου 65:20 χάρις 4

âλευθέριος λογίζου 62:20 àπέθ[ανε]

πιερής σάββα 51:20 χάρις 9

ντζορζής σταυρινοÜ δοÜλος àρχιεπισκοπÉς 50:20

............

1868:20

παντελής παπÄ ζαχαρίου καλόγερος êγίου µηνÄ 56:20 öτι 1

âλευθέριος δηµητρίου διάκος κατάκοιτος 40:20 öξω

àντώνιος κυριακοÜ 65:20 öτι 6

σάββας τοµάζου 50:20 χάρις 8

γιαννής χριστοφÉ 60:20 öτι 1

............

2142

λογίζος γεωργίου 50:20 χάρις 4

κωνσταντής âλευθερίου 56:20 öτι 1

νικόλας γιάκουµου 56:20 öτι 1

πολλύδωρος γιάκουµου 59:20 χάρις 4

ντζιÄς λογιζÉ 56:20 öτι 10

............

2421:20

γεώργιος δηµητρίου 56:20 χάρις 1

χαράλαµπος γεωργίου 56:20 öτι 1

σάββας κουτζόγιαννου 57:20 χάρις 1

µιχαήλ λογίζου 50:20 χάρις 4

παπÄ χριστόδουλος παπÄ λουκÄ καί υîός του 55:20 χάρις 7

............

2698

κυριακός àναστασίου 60:20 öτι 6

γιαννής γεωργίου καλόλου 60:20 öτι 15

γεώργιος γιάκουµου 61:20 χάρις 2

âλευθέριος σωτήρη 62:20 öτι 1

γεώργιος γρουτάρης ε¨ς λειβάδια 65:20

............

3008:20
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γιαννής λαµπÉ 70:20 öτι 1

µάρκος χριστοφÉ καλόγερος êγίου µηνÄ 68:20 öτι 1

σταυρής κακοÜ 50:20 χάρις 4

γιαννής κακοÜ ¦ κουµÉ 55:20 χάρις 4

λογίζος \Iωάννου Ψόφου 58:20 χάρις 2

............

3312

âλευθέριος δηµητρίου κκουµούση 59:20 χάρις 7

λουκÄς γιασεµÉ δοÜλος φράντζας 73:20 χάρις 9

λογίζος παπÄ λουκÄ 65:20 χάρις 5

χριστόδουλος χατζÉ βουδÄν 54:20 àπέθ[ανε]

σάββας δηµητρίου 61:20 χάρις 4

............

3626:20

âλευθέριος νικολάου 30:20 àπέθ[ανε]

àντώνιος παπÄ λουκÄ 62:20 χάρις 4

ζαχαρίας γιασουµÉ 70:20 χάρις 4

χριστοφής χατζÉ λογίζου 69:20 öτι 1

ζαχαρίας δηµητρίου κωστÉ 77:20 χάρις 6

............

3937

γιαννής δηµητρίου 59:20 χάρις 8

παρασκευÄς κουτζόγιαννου 59:20 χάρις 8

γιαννής γερολεµÉ 54:20 χάρις 3

ντζένιος δηµητρίου 54:20 öτι 1

χατζÉ χριστόδουλος σιάτη καί υîός του 85:20 öτι 1

............

4250:20

γιοτής δηµητρίου καλόγερος êγίου µηνÄ 69:20 öτι 6

νικόλας δηµητρίου καστραππÉ 69:20 öτι 6

µανουήλ µιχαήλ κκιλιντζίρη 53:20 χάρις 7

àβραάµ γρουτάρης 57:20 χάρις 14

............

4500:20

γιαννής χριστοδούλου µάππουρου 45:20 χάρις 4

âλευθέριος παπÄ ζαχαρίου 41:20

µιχαήλ κάσινος 31:20 χάρις 4

χριστοφής δηµητρίου 52:20 χάρις 4

™λιασής τοµαζÉ 36:20 χάρις 5
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............

4706

κωνσταντής κατζούρη 36:20 φυγάς

γεώργιος χρυσής 46:20 χάρις 4

νικόλας κωνσταντÉ 39:20

χριστοφής σωτήρη 40:20 χάρις 4

âλευθέριος δοÜλος κουττουτζÉ 40:20 öτι 1

............

4909:20

σωτήρης πιερÉ 56:20 χάρις 5

àργυρός àδελφός κυροÜ καππαµÄ 46:20 χάρις 5

àντώνιος χατζÉ σωτήρη 37:20 χάρις 3

àντώνιος χατζÉ δηµητρίου 35:20 öτι 5

λουκÄς àναστασίου 40:20 öτι 10

............

5126

γεώργιος χατζÉ λογίζου 56:20 χάρις 15

λογίζος χρυσÉς 35:20 öτι 10

κωνσταντής νικολάου 35:20 öτι 5

γεώργιος χατζÉ χριστοδούλου 31:20 öτι 9

δηµήτριος λογιζÉ 35:20 öτι 10

............

5320:20

λογιζής κουρουκλής 51:20 öτι 1

àναστάσιος δηµητρίου κουρουκλÉ 68:20 öτι 1

γεώργιος \Iωάννου στουππόκολος 71:20 χάρις 10

âλευθέριος δηµητρίου κοντοπότζη 71:20 àπέθ[ανε]

χατζÉ δηµήτριος παπÄ παύλου 71:20 χάρις 3

............

5655

δηµήτριος πιερÉ 71:20 χάρις 1

λογίζος πιερÉ 71:20 χάρις 1

γερολεµής δηµητρίου α¨µιλιανοÜ 71:20 χάρις 1

χριστόδουλος παπÄ ζαχαρίου 81:20 χάρις 11

µωυσής ζεϊπέκκης ε¨ς τρεµετουσιά 45:20 öξω

............

5996:20

παντελής σεργίου ε¨ς τζέρι 40:20

χαράλαµπος γεωργίου 21:20 öτι 4
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σταυρινός µιχαήλ 15:20

λογίζος γεωργίου 21:20 öτι 9

δηµήτριος γεωργίου 36:20

............

6132

χριστοφής ντζούλιου 36:20 öτι 4

γεώργιος καλούσης 21:20 öτι 5

χριστοφής àπό δοÜλος κραµβÉ 15:20 φυγάς

µιχαήλ κοντεάτης 38:20 öτι 1

πιερής γερολέµου 36:20 öτι 4

............

6280:20

âλευθέριος γεωργίου 21:20 χάρις 10

™λίας κουτζοφτερÉ 36:20 öτι 34

χριστόδουλος πρίντζη 36:20 χάρις 6

γεώργιος ντζούλιου 16:20 öτι 4

κουµής δερηνιάτης 21:20 öτι 5

............

6413

παναγής χατζÉ σωτήρη 36:20 öτι 4

γεώργιος τρίγκης κατάκοιτος 15:20 öξω

γεώργιος âλευθερίου 21:20 öτι 9

àναστάσιος κουµεττÉ 15:20 χάρις 3

............

6502

λουκÄς παπÄ χριστοδούλου 15:20

δηµήτριος λάµος 16:20 öτι 9

γεώργιος κατζούρη àπό καλόγερος σταυροÜ κουκÄς 45:20 öτι 1

δηµήτριος χατζÉ χριστοφÉ φελλέτη ïµοίως 49:20 öτι 5

............

6629

χριστοφής ντζούλιος σταυρινός προγονός του 21:20

............

6650:20

κυριακός γιασεµÉ àπό δοÜλος φράντζας 63:20 χάρις 18

âλευθέριος µαθητής χατζÉ δηµήτρη πογιατζÉ àπό τρυπιότη 21

χατζÉ µιχαήλ χατζÉ παντελÉ àπό δοÜλος Nτζιά.πασÄ 70

σάββας παπÄ ζαχαρίου àπό καλόγερος σταυροÜ κουκÄς 15

γιαννής χαραλάµπους àπό χρυσοπολίτισσα 44 χάρις 24

χατζÉ àβραάµ µατθαίου από βουδÄ 81 χάρις 5
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παρασκευÄς âλευθερίου àπό κελλιά 53 χάρις 8

λογιζής χατζÉ νικολάου νέος 15

àντώνιος παπÄ ζαχαρίου νέος 12

Πίν. II: Oι άρρενες φορολογούµενοι κάτοικοι της Aραδίππου το 1825 και ο φόρος 

που εκαλούντο να πληρώσουν, µε βάση το Kατάστιχο VI του Aρχείου της 

Aρχιεπισκοπής Κύπρου.

ΠINAKAΣ III

ONOMA ΣYXNOTHTA ΠAPATHPHΣEIΣ

Γεώργιος 17 αγιώνυµη

Λογιζής ή Λογίζος 12 δυτική

Γιαννής - Δηµήτριος - Eλευθέριος 10 αγιώνυµη

Xριστοφής 8 αγιώνυµη

Aντώνιος - Kωνσταντής - Mιχαήλ -

Nικόλας - Xριστόδουλος 5 αγιώνυµη

Σάββας 4 αγιώνυµη

Xαράλαµπος - Zαχαρίας 3 αγιώνυµη

Aβραάµ - Aναστάσιος - Γιοτής ή Παναγής -

Hλίας ή Hλιασής - Kυριακός - Παντελής -

Παρασκευάς - Σταυρής ή Σταυρινός 2 αγιώνυµη

Γερόλεµος ή Γερολεµής - Πιερής 2 δυτική

Aδάµος - Aργυρός - Hρακλείδιος  - Mανουήλ -

Mάρκος - Mωυσής - Πολλύδωρος - Σολοµών -

Σωτήρης 1 αγιώνυµη

Λούτζιος - Nτζένιος - Nτζιάς - Nτζορτζής -

Nτζουβάνης - Kουµής 1 δυτική

Aυγουστής 1 ρωµαϊκή

ΣYNOΛO 138

Πίν. III. H συχνότητα και η προέλευση των ονοµάτων των αρρένων 

φορολογούµενων κατοίκων της Aραδίππου το 1825.
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ΠINAKAΣ IV

ΠPOEΛEYΣH ONOMATOΣ      ΣYXNOTHTA        ΠOΣOΣTO

Aγιώνυµη 115 83

Δυτική 22 16

Pωµαϊκή 1 1

ΣYNOΛO 138 100

Πίν. IV. Kατηγορίες της προέλευσης των ονοµάτων των αρρένων φορολογούµενων 

κατοίκων της Aραδίππου το 1825 και συχνότητα εµφάνισής τους.

ΠINAKAΣ V

ΣX. ΕTOΣ ONOMATEΠΩNYMO KATAΓΩΓH MIΣΘOΣ Aρ. MAΘHTΩN

1830/33-68 Xατζηδιάκος Λεονάρισσο

Xατζηγεώργης Aραδίππου

παπα-Aναστάσης Aραδίππου

Παναγής Mεχελλετζής Λάρνακα

Xριστόδουλος Πούµπουρος Mικρά Aσία

Mανώλης Aποστολίδης Kων/πολη

1868-69 Kωνσταντίνος Bοντιτσιάνος Λάρνακα 4000**

1869-70 Γεώργιος Bοντιτσιάνος Λάρνακα

1870-83 Θεόδουλος Xριστοδουλίδης 4000** 68

1882-83 90

1883-86 Δεν υπάρχουν στοιχεία

1886-87 Iωάννης Aραδιππιώτης 30 59

Σ. Pαγουζαίος 30

Eυτέρπη Iωάννου 40 36-11*

1887-88 Nέαρχος Γαβριηλίδης 20 66

Zαχαρίας Παπαδόπουλος 16

Eυτέρπη Iωάννου 30 39

1888-89 Nέαρχος Γαβριηλίδης 20 53

Zαχαρίας Παπαδόπουλος 16

Eυτέρπη Iωάννου 24 41

1889-90 Nέαρχος Γαβριηλίδης 29 59

Eυτέρπη Iωάννου 29 43

1890-91 Nέαρχος Γαβριηλίδης 25 46

Eυτέρπη Iωάννου 24 30

1891-92 Nέαρχος Γαβριηλίδης 25 52

Eυτέρπη Iωάννου 24 31-1*
51



1892-93 Nέαρχος Γαβριηλίδης 28 76

Xαράλαµπος Kυριάκου 18

Eυτέρπη Iωάννου 22 32

1893-94 Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 33 48

Θέκλα Θεοχαρίδου 21 31

1894-95 Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 31.19 85

Eυτέρπη Iωάννου 20.3 49

1895-96 Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 33 82

Eυτέρπη Iωάννου 21 41

1896-97 Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 34.10 78

Eυτέρπη Iωάννου 25.13.3 41-2*

1897-98 Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 33.10 87

Eυτέρπη Iωάννου 23.10 35

1898-99 Kωνσταντίνος Mιχαηλίδης 33 85

Eυτέρπη Iωάννου 24 45

1899-00 Kωνσταντίνος Σωτηρίου 44.16 113

Eυτέρπη Iωάννου 25.4 57

Πίν. V. Oι δάσκαλοι στα σχολεία της Aραδίππου τον 19ο αιώνα, η καταγωγή, ο 

µισθός και ο αριθµός των µαθητών τους.

Σηµ.: *O πρώτος αριθµός αναφέρεται στα κορίτσια, τα οποία φοιτούσαν στο 

Παρθεναγωγείο και ο δεύτερος σε αριθµό αγοριών, που παρακολουθούσαν τα 

µαθήµατα του ίδιου σχολείου.

**O µισθός αναφέρεται σε γρόσια, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σε 

λίρες.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Αραδίππου, τόµ. 28 (Λάρνακα 2013), σ. 128-161 και τόµ. 

29 (Λάρνακα 2014), σ. 62-72.
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