
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

TO BIBΛIO TOY H.T.F. DUCKWORTH: «THE CHURCH OF CYPRUS» 

(LONDON 1900) KAI H EΛΛHNIKH METAΦPAΣH TOY 

 

 Tο 1900 ο Aγγλικανός ιερωµένος Xένρυ Tόµας Φορµπς Nτάκγουωρθ (H.T.F. 

Duckworth, 1868-1927) εξέδωσε στο Λονδίνο, µε δαπάνες της «Ένωσης για τη 

Διάδοση της Xριστιανικής Διδασκαλίας» (Society for Promoting Christian 

Knowledge), τη διάλεξη που έδωσε στα Πανεπιστήµια του Kέιµπριτζ και της 

Oξφόρδης, στις 3 και στις 7 Nοεµβρίου 1899, αντιστοίχως, για την ιστορία της 

Eκκλησίας της Kύπρου1. Ένα χρόνο αργότερα, εξεδόθη στην αγγλική πρωτεύουσα 

από τον επίσης Aγγλικανό ιερωµένο Iωάννη Xάκκεττ (John Hackett, 1851-1915) το 

κατά πολύ εκτενέστερο βιβλίο για το ίδιο θέµα, µε εκτεταµένη βιβλιογραφία και 

πληθώρα σηµειώσεων και επεξηγήσεων2. Tο γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε στα 

µεταγενέστερα χρόνια οι αναγνώστες και ερευνητές να χρησιµοποιούν το βιβλίο 

αυτό για ενηµέρωσή τους. Eυρύτερα βέβαια αξιοποιήθηκε η έκδοση της ελληνικής 

µετάφρασής του, που πραγµατοποιήθηκε, µεταξύ των ετών 1923-1932, σε τρεις 

τόµους, µε αρκετά επιπρόσθετα σχόλια και συµπληρώσεις, από τον Kύπριο 

θεολόγο Xαρίλαο Παπαϊωάννου (1881-1954)3. Ωστόσο, χρησιµοποιήθηκε και αυτό 

του Ντάκγουωρθ τουλάχιστον από τον Λοΐζο Φιλίππου4, καθώς και από ξένους 

                                                
1. Rev. H.T.F. Duckworth, The Church of Cyprus, London 1900 (σελ. 84). Στην Kύπρο 

σήµερα σώζονται ελάχιστα αντίγραφα του βιβλίου αυτού, κυρίως σε ιδιωτικές 

συλλογές. 

2. John Hackett, A History of the Orthodox Churxh of Cyprus, London 1901 (σελ. 

720). Για τη ζωή του Xάκκεττ βλ. Iωάννου Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου 

Eκκλησίας της Kύπρου κατά µετάφρασιν και συµπλήρωσιν Xαριλάου Παπαϊωάννου, 

δ.θ., τ. A΄, Aθήνα 1923, σ. γ΄-στ΄, θ΄-ιγ΄. Για τη σπουδαιότητα του βιβλίου του 

Xάκκεττ βλ. Paschalis Kitromilides - Marios Evriviades, Cyprus, Oxford 1995, σ. 145. 

3. Iωάννου Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, ό.π., τ. A΄, 

Aθήνα 1923 (σελ. 334), τ. B΄, Πειραιάς 1927 (σελ. 333) και τ. Γ΄, Πειραιάς 1932 

(σελ. 282), αντιστοίχως. Για τη ζωή του Παπαϊωάννου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 20055, σ. 327-328. 

4. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 15, 

23, 29, 37, 39, 44, 47, 57-58, 62, 64-65, 70, 74, 91, 97, 126, 184, 209, 263, όπου 
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περιηγητές, όπως τον Άγγλο Mπαζίλ Στιούαρτ (Basil Stewart), που επισκέφθηκε το 

νησί το 19045. Aς σηµειωθεί, ότι ο Xάκκεττ, όπως διαπιστώνουµε από τον πρόλογό 

του, είχε ολοκληρώσει τη συγγραφή του βιβλίου πριν από την έκδοση του 

αντίστοιχου του Nτάκγουωρθ, γι’ αυτό και δεν συµπεριέλαβε το τελευταίο στη 

βιβλιογραφία του.   

 Aµφότεροι, Xάκκεττ και Nτάκγουωρθ, έζησαν στην Kύπρο για µερικά χρόνια 

και άντλησαν υλικό για τα βιβλία τους από επιτόπιες έρευνες και από 

προγενέστερες µελέτες. O πρώτος εγκαταστάθηκε στο νησί από τα πρώτα χρόνια 

της Aγγλικής κατοχής και παρέµεινε σε αυτό σε δύο περιόδους, µέχρι το 1895 

περίπου, υπηρετώντας ως στρατιωτικός ιερέας. O δεύτερος διετέλεσε εφηµέριος 

της αγγλικανικής κοινότητας στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα και δίδαξε την 

αγγλική γλώσσα στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, µεταξύ των ετών 1897-18996. 

Aκολούθως, τον Iούλιο του 1899, εγκατέλειψε το νησί και ανεχώρησε για την 

Kωνσταντινούπολη7.   

 Kατά την περίοδο της παραµονής του στην Kύπρο, ο Nτάκγουωρθ εξέδωσε 

στο τυπογραφείο της εφηµερίδας «Φωνή της Kύπρου» το βιβλίο «Eκκλησιαστικαί 

Mελέται, µετά περικοπής εκκλησιαστικής πραγµατείας του Eξοχωτάτου Kυρίου I. 

Γενναδίου» (Λευκωσία 1899, σελ. 95), το οποίο αφιέρωσε στον Aρχιεπίσκοπο 

Kύπρου Σωφρόνιο8. Σε αυτό περιέλαβε τρεις µελέτες του για διάφορες πτυχές της 

                                                                                                                                                   
επικροτούνται ή απορρίπτονται θέσεις και απόψεις που περιέχονται στο βιβλίο του 

Ντάκγουωρθ. 

5. Basil Stewart, Oι εµπειρίες µου από την Kύπρο, Σταύρου Λαζαρίδη (επιµ.), 

Λευκωσία 2008, σ. 150-151, 235, 244, όπου γίνεται αναφορά στο βιβλίο αυτό. 

6. Γεώργιου Xατζηκωστή (επιµ.), Παγκύπριον Γυµνάσιον, εκατονταετηρίδα. 

Aναµνηστικόν Λεύκωµα, Λευκωσία 1993, σ. 136. 

7. «\Aνεχώρησεν ε¨ς Kωνσταντινούπολιν ï α¨δεσιµώτατος κ. Δέκουορθ, ¬πως 

àντικαταστήσFη τόν α¨δεσιµώτατον κ. Σπένσερ, âπιστρέψαντα ε¨ς Kύπρον, âν τFÉ 

âκτελέσει τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν καθηκόντων διά τήν αéτόσε àγγλικήν κοινότητα. 

Mετά τήν ôφιξιν τοÜ τακτικοÜ âφηµερίου τÉς âν Kωνσταντινουπόλει àγγλικανικÉς 

âκκλησίας, διατελοÜντος νÜν âπ’ àδεί÷α, ï κ. Δέκουορθ µεταβήσεται διά τινας 

ëβδοµάδας ε¨ς \Aγγλίαν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/29.7.1899. 

8. H έκδοση ανακοινώθηκε στην εφηµερίδα «Φωνή της Kύπρου»: «^Yπό τόν τίτλον 

“\Eκκλησιαστικαί Mελέται” âξεδόθησαν âν κοµψ΅ βιβλίω διάφοροι περισπούδαστοι 

πραγµατείαι τοÜ παρ’ ™µÖν εéπαιδεύτου ‰ Aγγλου îερέως καί καθηγητοÜ âν τ΅ 



3 

ιστορίας της Aγγλικανικής Eκκλησίας, µία οµιλία του για παρόµοιο θέµα, που 

εκφώνησε στον «Kυπριακό Σύλλογο» της Λευκωσίας, τον Δεκέµβριο του 1898, 

καθώς και ένα σύντοµο κείµενο του Πρέσβη της Eλλάδας στη Mεγάλη Bρετανία, 

Iωάννη Γεννάδιου, για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης των σχέσεων Oρθοδόξου 

και Aγγλικανικής Eκκλησίας. Mε την έκδοση αυτή, προφανώς, ο Aγγλικανός 

ιερωµένος επεδίωκε να καταδείξει τη φιλικότητα των δεσµών της Αγγλικανικής 

Εκκλησίας µε την Oρθόδοξη. 

 Eκτός από τις προαναφερθείσες εκδόσεις, ο Nτάκγουωρθ εξέδωσε και 

µερικές άλλες, στις οποίες υπάρχoυν αναφορές στην Kύπρο, όπως για παράδειγµα 

τον τόµο «Some pages of Levantine History» (London 1906)9, όπου δηλώνει ότι τότε 

υπηρετούσε ως καθηγητής της θεολογίας στο Πανεπιστήµιο του Trinity στο 

Tορόντο του Καναδά. Aπό τα υπόλοιπα βιβλία του, που αναφέρονται στην 

Oρθόδοξη Eκκλησία, ξεχωρίζουν τα «Greek Manuals of Church Doctrine» (London 

1901), «Notes on Alexander Pallis’ Romaic Version of the New Testament Canticles» 

(1906) και «The Church of the Holy Sepulchre» (London 1922). O Nτάκγουωρθ 

συνεργάστηκε, επίσης, µε τον  Άγγλο διοικητή της Λάρνακας Kλωντ Nτελαβάλ 

Kόπαµ και έγραψε τον πρόλογο στο έργο του τελευταίου «The Patriarchs of 

Constantinople» (Cambridge 1911). 

 Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, ο ελληνοµαθής Nτάκγουωρθ χρησιµοποίησε 

για τη συγγραφή της µελέτης του για την Eκκλησία της Kύπρου το βιβλίο του 

Φίλιππου Γεωργίου «Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου» (Aθήνα 

1875), το τρίτοµο έργο του Mas Latrie, «Histoire de i’ ile de Chypre sous les Princes 

de la Maison de Lusignan» (Παρίσι 1852-1861), την «Περιγραφή της Mονής Kύκκου» 

του Mητροπολίτη Aγκύρας Σεραφείµ Πισσιδείου (Eνετία 1817), την «Tυπική 

Διάταξη της Mονής Mαχαιρά» του Oσίου Nείλου (Eνετία 1756) και τον τόµο 

«Excerpta Cypria» του Kόπαµ, µε τα περιηγητικά και άλλα κείµενα για την Kύπρο. 
                                                                                                                                                   
Παγκυπρίω κ. Δέκουορθ, àφιερωθεÖσαι ε¨ς τήν A.M. τόν \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου. 

Tό öργον τοÜτον, οy τήν àπόκτησιν συνιστ΅µεν ε¨ς πάντας, πωλεÖται ε¨ς τό 

βιβλιοπωλεÖον τοÜ κ. Pώσσου, δεδεµένον àντί σελινίου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

29/10.6.1899. 

9. Kαι το έργο αυτό χρησιµοποιήθηκε από περιηγητές που έγραψαν τις εντυπώσεις 

τους από την επίσκεψή τους στην Kύπρο, όπως για παράδειγµα τον 

προαναφερθέντα Mπαζίλ Στιούαρτ. Bλ. Basil Stewart, Oι εµπειρίες µου από την 

Kύπρο, ό.π., σ. 163-164, 249. 
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Λόγω του ειδικού ενδιαφέροντός της, η µελέτη αυτή µεταφράστηκε στα ελληνικά 

από τον Aρσένιο Nικολαΐδη (1890-1964) και δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην 

εφηµερίδα «Πατρίς», από τον Iούνιο έως τον Αύγουστο του 191710. O τελευταίος 

υπήρξε απόφοιτος του Παγκυπρίου Διδασκαλείου, του έτους 1911, και σπούδασε 

αγγλικά µε αλληλογραφία. Eργάστηκε ως δάσκαλος σε διάφορες κοινότητες του 

νησιού, ως πρώτος διευθυντής της Aνωτέρας Eλληνικής Σχολής Mόρφου (1917-

1919) και ως καθηγητής στο Γυµνάσιο Aµµοχώστου (1919-1931) και αλλού. Στον 

κυπριακό τύπο της εποχής συνήθιζε να µεταφράζει και να δηµοσιεύει κείµενα της 

παγκόσµιας λογοτεχνίας, πότε επωνύµως και πότε µε το ψευδώνυµο 

«Nάρκισσος»11. 

 H µελέτη του Nτάκγουωρθ διαχωρίζεται σε εννέα επί µέρους ενότητες. H 

πρώτη αφορά την περίοδο, από τις απαρχές του Χριστιανισµού στην Κύπρο, µέχρι 

και το έτος 750 και σε αυτήν γίνεται αναφορά στην αρχαιότητα της τοπικής 

Eκκλησίας, στην κατοχύρωση του αυτοκεφάλου της από την Oικουµενική Σύνοδο 

του 431 και στα προνόµια που της δόθηκαν από τον βυζαντινό αυτοκράτορα 

Zήνωνα (474-491). Eπίσης σχολιάζονται τα ιστορικά γεγονότα της µετοικεσίας των 

Kυπρίων στην Kύζικο, στα τέλη του 7ου αιώνα. 

 Ακολούθως καλύπτεται η περίοδος 750 έως 1191 και αναφέρονται τα 

σχετικά µε την ίδρυση των µεγάλων µοναστηριών του Kύκκου, του Mαχαιρά και 

του Aγίου Nεοφύτου. Ιδίαιτερη έµφαση δίνεται στην ίδρυση της Μονής του Κύκκου 

και στη µεταφορά σε αυτήν από την Κωνσταντινούπολη της Εικόνας της Παναγίας 

της Κυκκώτισσας, έργο κατά παράδοση του Ευαγγελιστή Λουκά. 

 Η επόµενη ενότητα αφορά τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην Kύπρο 

από την κατάκτησή της, το 1191, από τον Pιχάρδο τον Λεοντόκαρδο, µέχρι την 

έκδοση της βούλλας του Πάπα Aλεξάνδρου Δ΄, το 1260. Σε αυτήν περιγράφεται η 

πώληση του νησιού από τον Pιχάρδο στους Nαΐτες, η ίδρυση των Λατινικών 

Eπισκοπών και η θρησκευτική υποδούλωση των Oρθοδόξων. Επίσης γίνεται 

αναφορά στην εκτέλεση των µοναχών της Kαντάρας από τους Λατίνους και 

                                                
10. Aρσενίου K. Nικολαΐδου (µετάφρασις), «Rev. H.T.F. Duckworth: H Eκκλησία της 

Kύπρου», Πατρίς, 31/13.6.1917, 7/20.6.1917, 14/27.6.1917, 21/4.7.1917, 

28/11.7.1917, 5/18.7.1917, 12/25.7.1917, 19/1.8.1917, 26/8.8.1917, 2/15.8.1917. 

11. Για τη ζωή του Nικολαΐδη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 293. 
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παρατίθενται οι διατάξεις της παπικής βούλλας του 1260, µε τις γνωστές 

δυσµενείς επιπτώσεις τους στην τοπική Εκκλησία. 

 Στη συνέχεια καλύπτεται η περίοδος από το 1260 µέχρι την τουρκική 

κατάκτηση του νησιού, το 1571, όπου περιγράφονται οι ανεπιτυχείς προσπάθειες 

των Kυπρίων για να επανασυνδεθούν µε την υπόλοιπη Oρθόδοξη Eκκλησία. 

Eπίσης, δίνονται πληροφορίες για την εγκατάσταση στο νησί χριστιανών άλλων 

«Aνατολικών Eκκλησιών», όπως Aρµενίων, Mαρωνιτών, Σύρων, Iακωβιτών και 

Aβησσυνίων, που είχαν εκδιωχθεί από τη Mέση Aνατολή από τους Oθωµανούς, 

καθώς και για διάφορα ιστορικά γεγονότα της εποχής. 

 Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες Λατινικές εκκλησίες 

και µοναστήρια, όπως το Aββαείο του Πέλλα Πάις, ο Άγιος Nικόλαος και η Aγία 

Aικατερίνη στη Λευκωσία και ο Άγιος Nικόλαος στην Aµµόχωστο, που 

δηµιουργήθηκαν στην Kύπρο από τα τάγµατα των Δοµινικανών, των Φραγκισκανών 

και άλλων δυτικών µοναχών. Επίσης, σχολιάζεται η επίθεση των Mαµελούκων, το 

1426, και οι καταστροφές που προκάλεσαν. 

 Ακολούθως γίνεται αναφορά στην επανασύσταση της Oρθόδοξης Eκκλησίας 

στο νησί, µετά την εκδίωξη των Λατίνων από την Κύπρο, το 1571. Ακόµη, στην ίδια 

ενότητα σχολιάζονται τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Eκκλησία της 

Kύπρου στα τέλη του 16ου αιώνα, εξαιτίας της στάσης του Aρχιεπισκόπου 

Aθανασίου και στην εµπλοκή του Πατριάρχη Aλεξανδρείας Mελετίου Πηγά, για την 

επίλυσή τους. 

 H επόµενη ενότητα αναφέρεται στα σηµαντικότερα γεγονότα που 

διαδραµατίστηκαν τον 17ο αιώνα στο νησί και παρουσιάζονται οι σχέσεις της 

τοπικής Eκκλησίας µε το Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως. Δίνονται ακόµη 

πολλές πληροφορίες για το έργο και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι δύο 

σηµαντικότεροι Aρχιεπίσκοποι της εποχής, Nικηφόρος και Iλαρίων Kιγάλας.  

  Aκολούθως, εξιστορούνται τα σηµαντικότερα γεγονότα του 18ου 

αιώνα και περιγράφεται η φτώχεια και η δυστυχία των κατοίκων, που υποχρέωναν 

τους Αρχιερείς να µεταβαίνουν στην Kωνσταντινούπολη, για να επιτύχουν 

ελάφρυνση των φόρων από την Yψηλή Πύλη. Στην ίδια ενότητα παρατίθεται 

εκτενές βιογραφικό σηµείωµα του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού και παρουσιάζεται το 

έργο του, ιδίως το εκπαιδευτικό. Eπίσης, γίνεται αναφορά στις σφαγές του 1821 

και στις λεηλασίες που ακολούθησαν. 
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 H ένατη και τελευταία ενότητα επικεντρώνεται στην ιστορία της Eκκλησίας 

της Kύπρου µετά το 1821. Όπως αναφέρει ο Nτάκγουωρθ, η παιδεία, µετά το 1830, 

γνώρισε σταδιακή πρόοδο, που ενισχύθηκε αποφασιστικά µετά την καθεστωτική 

αλλαγή του 1878. Eπισηµαίνει, όµως, το γεγονός ότι δεν είχε ληφθεί µέριµνα και 

για τη µόρφωση του κλήρου, όπως ούτε και για τη µισθοδοσία του, µε αποτέλεσµα 

να αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του. Σηµειώνει ακόµη, ότι 

στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, τα ζητήµατα που αφορούσαν τους Xριστιανούς, 

όπως γάµοι, διαζύγια, κτηµατικές διαφορές, κληρονοµικά ζητήµατα και άλλα, ήταν 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Aρχιεπισκόπου και των Mητροπολιτών. Για τον 

σκοπό αυτό, τους εκχωρείτο, αµέσως µετά την εκλογή τους, σουλτανικό βεράτιο, 

µε το οποίο καθοριζόταν ο ρόλος και τα καθήκοντά τους στον διοικητικό µηχανισµό 

της Oθωµανικής αυτοκρατορίας. Mετά, όµως, από την έλευση των Άγγλων τα 

βεράτια καταργήθηκαν και εφαρµόστηκε µία σειρά µέτρων, όπως η φορολόγηση 

των εκκλησιαστικών κτηµάτων, η απαγόρευση της ανάµειξης των Aρχιερέων στην 

εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων των Xριστιανών και άλλα, που περιόρισαν τον 

ρόλο της Eκκλησίας στο σύστηµα διακυβέρνησης του τόπου. O Nτάκγουωρθ 

επεξηγεί ακόµη τον τρόπο εκλογής των Eπισκόπων και καταλήγει µε την ευχή να 

καλλιεργηθούν σχέσεις αλληλογνωριµίας και αλληλοβοήθειας της Εκκλησίας της 

Κύπρου µε την Aγγλικανική. 

 Παρά το γεγονός, ότι έχουν παρέλθει περισσότερα από εκατόν δέκα χρόνια 

από τότε που γράφτηκε το κείµενο του Nτάκγουωρθ και έκτοτε έχουν δηµοσιευτεί 

αρκετές εργασίες για το ίδιο ζήτηµα, εντούτοις αυτό παραµένει πάντοτε επίκαιρο, 

κυρίως για τον τρόπο που οι εκπρόσωποι της Aγγλικανικής Eκκλησίας της εποχής 

προσέγγιζαν την ιστορία της Eκκλησίας της Kύπρου και αντιλαµβάνονταν τη 

συµβολή της στην πνευµατική ζωή των κατοίκων. Γι’ αυτό και η επαναδηµοσίευσή 

του στη συνέχεια, όπως το απέδωσε ο Aρσένιος Nικολαΐδης στην απλή 

καθαρεύουσα της εποχής, έχουµε την εντύπωση ότι θα αποβεί χρήσιµη για τους 

µελετητές και για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου. 

 

REF. H.T.F. DUCKWORTH: H EKKΛHΣIA THΣ KYΠPOY 

(Mετάφρασις \Aρσενίου K. Nικολαΐδου) 

* * * 

\Aντί προλόγου 
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 ^H ëποµένη πραγµατεία àνεγνώσθη ½ς διάλεξις ε¨ς τό Divinity School, 

Cambridge, τήν 3ην Nοεµβρίου καί ε¨ς τό Merton College, Oxford, τήν 7ην 

Nοεµβρίου 1899. \Eχρησιµοποίησα καθ’ ¬λην τήν πραγµατείαν µου ≤ν θαυµάσιον 

µικρόν βιβλίον, τό ïποÖον εrναι ôξιον δευτέρας âκδόσεως: «E¨δήσεις îστορικαί περί 

τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου», •πό Φιλίππου Γεωργίου (\AθÉναι 1875). \Eκτός 

τούτου συνεβουλεύθην τήν Histoire de i’ ile de Chypre sous les Princes de la Maison 

de Lusignan, •πό τοÜ Comte de Mas Latrie (Παρίσιοι 1852-61), τήν «Περιγραφήν τοÜ 

µοναστηρίου Kύκκου», •πό Σεραφείµ, âπισκόπου \Aγκύρας (Bενετία, 1817), «Tό 

Kαταστατικόν τοÜ µοναστηρίου MαχαιρÄ» (Bενετία 1756) καί τό Excerpta Cypria τοÜ 

κ. C. Delaval Cobbam, διοικητοÜ Λάρνακος. Δράττοµαι τÉς εéκαιρίας νά 

εéχαριστήσω πάλιν τούς εéγενεÖς φίλους, ε¨ς τάς καλάς α¨θούσας τ΅ν ïποίων 

äδυνήθην νά âκφωνήσω τήν διάλεξίν µου, ε¨ς \Oξφόρδην καί Kαίµπριτς. \Oφείλω 

νά εéχαριστήσω âπίσης τόν κ. Cobbam, διά τήν βοήθειαν, τήν ïποίαν µοι παρέσχεν, 

¥να ëτοιµάσω τήν µικράν ταύτην âργασίαν πρός δηµοσίευσιν. 

 

1. \Aπό τοÜ 50-750 µ.X. 

 Oî πολιτικοί δεσµοί, οî ïποÖοι •πάρχουσι σήµερον µεταξύ τÉς M. Bρεττανίας 

καί τÉς Kύπρου, καθιστ΅σι τήν \Eκκλησίαν τÉς Kύπρου àντικείµενον ε¨δικοÜ 

âνδιαφέροντος ε¨ς τούς ‰ Aγγλους χριστιανούς. \Eκτός τÉς •ποθέσεως ταύτης ™ 

\Eκκλησία τÉς Kύπρου εrναι âνδιαφέρουσα, διότι εrναι µία τ΅ν àρχαιοτάτων 

\Eκκλησι΅ν ¬λου τοÜ XριστιανισµοÜ, îσταµένη ≤νεκα τÉς àποστολικÉς της 

îδρύσεως âν €σFη µοίρα πρός τάς \Eκκλησίας ^Iεροσολύµων, \Aντιοχείας καί Pώµης. 

^O çρθόδοξος πατριάρχης τ΅ν ^Iεροσολύµων θεωρεÖται διάδοχος τοÜ êγίου \Iακώβου, 

ï àρχιεπίσκοπος τÉς Kύπρου θεωρεÖται διάδοχος τοÜ êγίου Bαρνάβα. 

 ^H θέσις τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου âν σχέσει πρός τήν \Aνατολικήν 

\Oρθόδοξον \Eκκλησίαν âν γένει εrναι ε¨δική. Kηρύττει τήν πίστιν συµφώνως πρός 

τήν διακεκριµένην µορφήν, âν τFÉ ïποί÷α âλήφθη καί âδιδάχθη ε¨ς ¬λας τάς 

\Oρθοδόξους \Eκκλησίας καί αî ëορταί καί τελεταί αéτÉς öχουσι τόν τύπον τÉς 

\AνατολικÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας. Tά µοναστήρια της εrναι âσχηµατισµένα, κατά 

τό κοινόν σχέδιον ¬λων τ΅ν ^Eλληνικ΅ν µοναστηρίων. \Aλλ’ εrναι àνεξάρτητος 

\Eκκλησία, αéτοκέφαλος. Δέχεται τάς συστάσεις καί àκολουθεÖ τάς ïδηγίας τÉς 

\Eκκλησίας Kωνσταντινουπόλεως, àλλά πράττει τοÜτο âλευθέρως καί οéχί κατά 

τρόπον •ποτακτικόν τοÜ àρχιεπισκόπου της πρός τήν αéθεντίαν τοÜ πατριάρχου. ^O 

àρχιεπίσκοπος τÉς Kύπρου, βέβαια, εrναι πατριάρχης çνόµατι, διότι οî ôλλοι 

âπίσκοποι τÉς νήσου, ο¥τινες θεωροÜσι τοÜτον προϊστάµενόν των, εrναι 

µητροπολÖται. 
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 ^H àνεξαρτησία τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου àνεγνωρίσθη - οéχί παρεχωρήθη 

- •πό τÉς συνόδου τÉς \Eφέσου, κατά τό 431 µ.X., καί ™ àναγνώρισις α≈τη âγένετο 

≤νεκα τÉς α¨τήσεως τ΅ν âπισκόπων καί τοÜ κλήρου τÉς νήσου, κατά τ΅ν 

προσπαθει΅ν τοÜ \Iωάννου âπισκόπου \Aντιοχείας, ¥να âγκαθιδρύσFη κυριαρχικά 

δικαιώµατα âπί τούτων. ^O âπίσκοπος \Aντιοχείας öκαµνε παρατηρήσεις âν σχέσει 

πρός τήν Kύπρον, ¬πως àκριβ΅ς ï Πάπας öκαµνε τοιαύτας ε¨ς τήν \Aγγλίαν, κατά 

τόν µεσαίωνα, καί οî Kύπριοι àνθίσταντο ε¨ς τάς âνεργείας ταύτας, θεωροÜντες 

αéτάς ½ς âµπόδιον ε¨ς τά δικαιώµατα καί πλεονεκτήµατα τÉς \Eκκλησίας των. 

\Aνεφέρθησαν - πράγµατι âκλήθησαν νά παρουσιασθ΅σιν - ε¨ς τήν âν \Eφέσω 

σύνοδον καί âκέρδισαν τήν δίκην των. 

 ^H •πόθεσις âν τούτοις àκόµη δέν öλαβε τήν τελειωτικήν λύσιν. T΅ 485 οî 

Kύπριοι âπίσκοποι àνεφέρθησαν καί µάλιστα ™ àναφορά των τώρα öγινε πρός τόν 

αéτοκράτορα Zήνωνα (474-491 µ.X.). ^O \Aνθέµιος âπίσκοπος Kωνσταντίας - ¬πως 

âπωνοµάσθη ™ Σαλαµίς - µετέβη προσωπικ΅ς ε¨ς Kωνσταντινούπολιν, λαβών µαζί 

του τό νεωστί ε•ρεθέν Eéαγγέλιον τοÜ Mατθαίου καί τό σ΅µα τοÜ àποστόλου 

Bαρνάβα, ε¨ς τόν τάφον τοÜ ïποίου ε•ρέθη τό χειρόγραφον. Tό χειρόγραφον τοÜτο 

âπιστεύετο, ¬τι εrναι ¨διόχειρον τοÜ àποστόλου Bαρνάβα. ^O \Aνθέµιος παρουσίασε 

τά πολύτιµα ταÜτα λείψανα πρός τόν αéτοκράτορα, ¬στις τά âδέχθη µετ’ 

εéχαριστήσεως καί τά κατέθηκεν ε¨ς µίαν âκκλησίαν, προσκεκολληµένην ε¨ς τό 

αéτοκρατορικόν àνάκτορον. \Aνέφερε τήν α€τησιν τοÜ \Aνθεµίου πρός τόν \Aκάκιον 

πατριάρχην Kωνσταντινουπόλεως καί τήν σύνοδον αéτοÜ. ^O πατριάρχης καί ™ 

σύνοδος δέν äδύναντο νά πράξωσιν ôλλως, παρά σύµφωνα πρός τόν ùγδοον κανόνα 

τÉς âν \Eφέσω συνόδου, διά τοÜ ïποίου àνεγνωρίζετο ™ àνεξαρτησία τÉς KυπριακÉς 

\Eκκλησίας. 

 ^H àπόφασις α≈τη âπεκυρώθη •πό τοÜ Zήνωνος, διά διατάγµατος, ¬περ 

àπηγόρευσεν ε¨ς τόν πατριάρχην \Aντιοχείας, ¦ ôλλον προϊστάµενον, νά 

àναµιγνύηται ε¨ς τήν αéτονοµίαν τÉς KυπριακÉς \Eκκλησίας καί κατέστησε τόν 

\Eπίσκοπον Kωνσταντίας (ΣαλαµÖνος) Mητροπολίτην ¬λης τÉς νήσου µέ τόν τίτλον 

«\Aρχιεπίσκοπος πάσης Kύπρου». ^H πρÄξις α≈τη τοÜ Zήνωνος φαίνεται πως νά 

καταρρίπτFη τόν δωδέκατον κανόνα τÉς âν Xαλκηδόνι συνόδου, àλλ’ ï \Eπίσκοπος 

ΣαλαµÖνος, ½ς âπίσκοπος πρωτευούσης πόλεως âν τFÉ νήσω, πρέπει νά âξασκFÉ âκ 

τ΅ν πρώτων, τFÉ συγκαταθέσει καί τ΅ν ôλλων âπισκόπων καί τοÜ κλήρου, âπιρροήν 

προϊσταµένου ½ς πρ΅τος µεταξύ €σων - καί àληθ΅ς πρ΅τος - ο≈τως œστε τό 

διάταγµα τοÜ Zήνωνος µ’ ¬λα ταÜτα qτο µία âπιβεβαίωσις τÉς •παρχούσης τάξεως 

(status quo ante). \Eπί πλέον ï àρχιεπίσκοπος Kύπρου öλαβε τό δικαίωµα νά 

•πογράφFη τό ùνοµά του ε¨ς τά âπίσηµα öγγραφα µέ âρυθράν µελάνην - προνόµιον 

µή âπεκτεινόµενον ε¨ς τούς ôλλους χριστιανικούς προϊσταµένους - νά φορ FÉ 
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µανδύαν χρωµατισµένον µέ τά αéτοκρατορικά χρώµατα καί νά κρατFÉ 

ποιµαντορικήν ράβδον, ïµοίαν µέ τό αéτοκρατορικόν σκÉπτρον. Aéτά τά âξωτερικά 

σηµεÖα τÉς àρχιεπισκοπικÉς âξουσίας διατηροÜνται àκόµη µετά παρέλευσιν δέκα 

τεσσάρων α¨ώνων. 

 ^O àρχιεπίσκοπος Kύπρου âν τούτοις âξηκολούθει νά λαµβάνFη τό ±γιον 

µύρον àπό τήν \Aντιόχειαν, àλλά τοÜτο qτο ζήτηµα φιλοφροσύνης. ^H συνήθεια 

α≈τη öµεινεν âν âνεργεί÷α µέχρι τοÜ 1860, ¬τε ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου ¦ρχισε νά 

ζητFÉ τό µύρο âκ Kωνσταντινουπόλεως. 

 ^O πλήρης τίτλος τοÜ Kυπρίου προϊσταµένου àπό τήν çγδόην 

ëκατονταετηρίδα τÉς χριστιανικÉς âποχÉς •πÉρξε καί εrναι àκόµη «\Aρχιεπίσκοπος 

Nέας \IουστινιανÉς καί πάσης Kύπρου». ^H πρόσθεσις τοÜ çνόµατος «Nέας 

\IουστινιανÉς» •πενθυµίζει παράδοξον âπεισόδιον âν τFÉ îστορί÷α τÉς νήσου. T΅ 686 ï 

αéτοκράτωρ \Iουστινιανός B΄ (ï Pινότµητος) καί ï καλίφης \Aπτούλ Mελίκ öκαµον 

συνθήκην, ε¨ς µίαν παράγραφον τÉς ïποίας ™ Kύπρος âτίθετο •πό τήν «διπλÉν 

διακυβέρνησιν» τοÜ αéτοκράτορος καί τοÜ καλίφου, διαµοιραζοµένων τούς φόρους. 

Mετά δύο öτη ï αéτοκράτωρ âπανέλαβε τάς âχθροπραξίας, καί µάτην προσπαθ΅ν νά 

καταλάβFη τήν Kύπρον, öπεισε µέγαν àριθµόν λαοÜ νά µεταναστεύσFη ε¨ς τά νότια 

παράλια τÉς Προποντίδος καί ^Eλλησπόντου. \EκεÖ αéτός öκτισε πόλιν, διά 

κατοικίαν των, çνοµάσας αéτήν \Iουστινιανούπολιν, âκ τοÜ çνόµατός του. ^O 

àρχιεπίσκοπος Kύπρου συνώδευσε τήν µεγάλην αéτήν µετανάστευσιν καί öλαβε 

παρά τοÜ αéτοκράτορος προνόµιον νά âξασκFÉ µητροπολιτικά καθήκοντα ε¨ς τήν 

âπαρχίαν Kυζίκου, ï δέ âπίσκοπος Kυζίκου •πεχώρησεν ε¨ς τόν µητροπολίτην 

\Iουστινιανουπόλεως. Tό προνόµιον τοÜτο âπιστοποιήθη •πό τÉς πενθέκτης 

συνόδου (âν Tρούλλω) τ΅ 691 µ.X., ε¨ς τόν 39 κανόνα της. 

 ^H κυπριακή µετανάστευσις ε¨ς τήν Προποντίδα καί ^Eλλήσποντον δέν qτο 

διαρκής, καίτοι δέν εrναι γνωστός ï χρόνος τÉς διαρκείας της. Kατά τόν 

KωνσταντÖνον Πορφυρογέννητον οî Kύπριοι âπέστρεψαν ο€καδε µετά ëπτά öτη 

âξορίας, àλλά ï Le Quien ε•ρίσκει λόγους νά προσδιορίζFη τήν âπιστροφήν µετά 

πεντήκοντα öτη, ¦τοι τ΅ 747 µ.X., âπί τÉς βασιλείας τοÜ Kωνσταντίνου 

Kοπρωνύµου. \Aλλ’ οîαδήποτε εrναι ™ àληθής χρονολογία, εrναι βέβαιον ¬τι αî 

παλαιαί âκκλησιαστικαί διατάξεις âπανελήφθησαν. Tότε ï àρχιεπίσκοπος âπεξέτεινε 

τόν τίτλον, διά τÉς προσθέσεως τοÜ çνόµατος «Nέας \IουστινιανÉς», τό ïποÖον εrναι 

âσφαλµένη προσθήκη àντί «Nέας \Iουστινιανουπόλεως». 

 

2. \Aπό τοÜ 750 - 1191 µ.X. 

Tά µοναστήρια 
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 Mεταξύ τοÜ τέλους τοÜ çγδόου καί τÉς àρχÉς τοÜ δεκάτου τρίτου α¨΅νος 

âκκλησιαστικά γεγονότα µεγίστου âνδιαφέροντος καί σπουδαιότητος εrναι ™ ¥δρυσις 

τ΅ν µοναστηρίων, ¨δί÷α τ΅ν µοναστηρίων Kύκκου, MαχαιρÄ καί ^Aγίου Nεοφύτου. 

Πρέπει νά •πÉρχον µοναστήρια âν Kύπρω πολύ πρό τÉς βασιλείας \Aλεξίου 

KοµνηνοÜ, •πό τοÜ ïποίου âκτίσθη «τό µοναστήριον», àλλά περί τούτων δέν öχοµεν 

πηγάς. 

 α. T΅ 1095 ™ Kύπρος âκυβερνÄτο •πό τοÜ Mανουήλ Bουτοµίτου, ¬στις 

διεκρίθη, διότι κατέβαλε στάσιν τινά âν τFÉ νήσω. ^O Bουτοµίτης •περηγάπα τό 

κυνήγιον καί µίαν ™µέραν, âν z äκολούθει τοÜτο ε¨ς τήν κοιλάδα τοÜ Tροόδους, 

συνήντησε µοναχόν τινα καλούµενον \Hσαΐαν. ^O µοναχός προσεπάθησε νά κρυβFÉ, 

¬τε εrδε τόν διοικητήν âρχόµενον καί öδωκεν ε¨ς τοÜτον •ποψίας. ^O Bουτοµίτης 

âθεώρησε τόν µοναχόν λFηστήν παραµορφωµένον καί öτρεξε κατόπιν τούτου, τόν 

συνέλαβε καί ¦ρχισε νά τόν κτυπ÷Ä ε¨ς àντιστάθµισµα τοÜ κόπου, τόν ïποÖον 

κατέβαλε καταδιώκων αéτόν. ^H àνάρµοστος συµπεριφορά πρός τόν àσκητήν εrχεν 

½ς âπακόλουθο τήν τιµωρίαν· αî χεÖρες καί οî πόδες τοÜ Bουτοµίτου - τά µέλη, τά 

ïποÖα öσφαλον - àπεξηράνθησαν καί παρέλυσαν. ^O \Hσαΐας âπεσκέφθη τοÜτον âν τFÉ 

àσθενεί÷α του, παραγγελθείς δι’ ïράµατος νά ε€πFη ε¨ς τόν διοικητήν, ¬τι δέν öπρεπε 

νά προσµένFη θεραπείαν, âάν δέν •πέσχετο, ¬τι θά µετέβαινεν ε¨ς 

Kωνσταντινούπολιν καί öφερεν àπό τά αéτοκρατορικά àνάκτορα τήν ε¨κόνα τÉς 

^Yπεραγίας Παρθένου Mαρίας, τήν ζωγραφηθεÖσαν •π’ αéτοÜ τοÜ àποστόλου 

ΛουκÄ. 

 ^O Bουτοµίτης •πεσχέθη, καίτοι àµφέβαλλεν, ôν äδύνατο νά âκτελέσFη τοÜτο. 

Συνοδευόµενος •πό τοÜ \Hσαΐου, àνεχώρησεν εéθύς, ½ς âθεραπεύθησαν αî χεÖρες 

καί οî πόδες του, ε¨ς τήν Kωνσταντινούπολιν. Mετά µακράν διαµονήν ™ ε¨κών, ε¨ς 

≥ν ™ καρδία τοÜ µοναχοÜ προσηλώθη, παρεχωρήθη •πό τοÜ αéτοκράτορος. \Aλλ’ 

•πÉρξεν àνάγκη ™ àσθένεια νά καταλάβFη τήν θυγατέρα τοÜ αéτοκράτορος καί 

öπειτα αéτόν τόν €διον καί âπηκολούθησε τό τροµερόν ¬ραµα τÉς Παρθένου Mαρίας, 

œστε ï \Aλέξιος νά àποφασίσFη νά àποστερηθFÉ τόσον πολυτίµου καί îεροÜ κειµηλίου. 

\Eπί τέλους λοιπόν ™ ε¨κών àπεστάλη ε¨ς τήν Kύπρον âντός αéτοκρατορικÉς 

γαλέρας µέ µέγα ποσόν χρηµάτων, πρός àνοικοδόµησιν µοναστηρίου, ï δέ µοναχός 

νά àναλάβFη τήν διοίκησιν τούτου εéθύς, ½ς ™ ο¨κοδοµή àποτελειώσFη. ^O διοικητής 

Kύπρου διετάχθη •πό τοÜ αéτοκράτορος νά παράσχFη πÄσαν εéκολίαν, διά τήν 

àσφαλÉ âντόπισιν τÉς êγίας ε¨κόνος καί τήν ο¨κοδοµήν τοÜ µοναστηρίου. 

 O≈τως ™ îερά καί βασιλική µονή τÉς Παναγίας τοÜ Kύκκου âκτίσθη âπί τοÜ 

µέρους, ¬που âµόναζεν ï \Hσαΐας. ^H θέσις α≈τη εrναι µία τ΅ν κλιτύων τÉς µεγάλης 

çροστοιχίας τοÜ Tροόδους, ≈ψους 4000 ποδ΅ν àπό τÉς âπιφανείας τÉς θαλάσσης καί 

δεσπόζουσα λαµπρÄς θέας çρέων καί κοιλάδων καταφύτων, âκ πευκ΅ν, ε¨ς 
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µακρινήν πρός νότον àπόστασιν, µέχρι τÉς γαλανÉς Mεσογείου. ^O \Hσαΐας 

συνέταξε τό Tυπικόν ¦ Kανόνα τοÜ Mοναστηρίου, τοÜ ïποίου πρότυπον qσαν αî 

διαταγαί τοÜ Bασιλείου Kαισαρείας πρός τούς µοναχούς τÉς âξαρχίας Πόντου. ^O 

διοικητής παρεχώρησε τρία χωρία πρός •ποστήριξιν τοÜ µοναστηρίου, τόν Mύλον 

καί MυλικοÜρι âπί τ΅ν çρέων, çλίγον πρός νότον τοÜ Kύκκου, καί τήν 

Περιστερώναν, κειµένην âν τFÉ πεδιάδι, περίπου 18 µίλια πρός δυσµάς τÉς 

Λευκωσίας. 

 Tά πρ΅τα öγγραφα τοÜ µοναστηρίου âχάθησαν ε¨ς µίαν âκ τ΅ν πυρκαϊ΅ν καί 

κατά τό διάστηµα 800 âτ΅ν περισσότεραι τÉς µιÄς πυρκαϊαί âγένοντο, µεταβαλοÜσαι 

τήν µονήν ε¨ς âρείπια, œστε πλήρης öκτασις τ΅ν πρώτων κτηµάτων νά µή εrναι 

δυνατόν νά προσδιορισθFÉ. Σήµερον εrναι àκόµη ≤ν àπό τά πλουσιώτερα µοναστήρια 

τÉς \AνατολÉς, κατέχον µεγάλας âκτάσεις γÉς âν Kύπρω, âκτός ôλλων ε¨ς τήν 

\Aττάλειαν καί Γεωργίαν (Pωσίαν). ^H ε¨κών τÉς Θεοτόκου, µετενεχθεÖσα âκ 

Kωνσταντινουπόλεως, κατά τό τέλος τÉς ëνδεκάτης ëκατονταετηρίδος, λέγεται ¬τι 

•πάρχει àκόµη, àλλ’ âάν εrναι ™ γνησία ¦ ôλλη, τοÜτο δέν φαίνεται, καθ’ ¬τι εrναι 

κεκαλυµµένη µέ κάλυµµα µεταλλικόν. Tό κάλυµµα τοÜτο âτέθη τό πρ΅τον τ΅ 

1577, âν΅ πρότερον ™ ¬λη ε¨κών qτο âκτεθειµένη. 

 ^H µεγάλη πανήγυρις τοÜ Kύκκου εrναι ™ κοίµησις τÉς Θεοτόκου, τήν 15ην 

Aéγούστου. Kατ’ âκείνην τήν ™µέραν ™ βουνοσειρά τοÜ µοναστηρίου εrναι σκηνή 

µεγάλης κινήσεως. ^H πανήγυρις συγκαλεÖ πλήθη çρθοδόξων πιστ΅ν καί οî 

çρθόδοξοι οyτοι πιστοί φέρουσι µεγάλας ποσότητας χρηµάτων, àνερχοµένων ε¨ς 

µέγα ποσόν, τό ïποÖον εrναι ≤ν àπό τά öσοδα τÉς µονÉς. ^H κεφαλή τοÜ îδρύµατος 

εrναι εxς ™γούµενος, âκλεγόµενος •πό τ΅ν àδελφ΅ν ¨σοβίως καί χειροτονούµενος 

•πό τοÜ àρχιεπισκόπου. Tό δικαίωµα χειροτονίας καί τό µνηµόσυνον âν τοÖς 

διπτύχοις εrναι τά µόνα δικαιώµατα, τά ïποÖα öχει ï àρχιεπίσκοπος âπί τοÜ 

µοναστηρίου καί µόνον ταÜτα âξασκεÖ. 

 β. Tό µοναστήριον τÉς Παναγίας τοÜ MαχαιρÄ îδρύθη âπί τÉς βασιλείας τοÜ 

Mανουήλ KοµνηνοÜ, τ΅ 1172 µ.X.. Nεόφυτός τις µοναχός âκ Παλαιστίνης, ε•ρών 

¬τι ï µονήρης του βίος διεκόπτετο •πό τ΅ν Σαρακιν΅ν - ο¥τινες âπίσης 

παρηνωχλοÜντο •πό τ΅ν σταυροφόρων - ε¨σÉλθεν ε¨ς πλοÖον καί öφθασεν ε¨ς τήν 

Kύπρον, φέρων µεθ’ ëαυτοÜ τόν µαθητήν του \Iγνάτιον. ^O Nεόφυτος καί ï 

\Iγνάτιος εyρον àποµεµακρυσµένον µέρος âπί τ΅ν çρέων, ±τινα ëνοÜνται µετά τÉς 

àνατολικÉς çροσειρÄς τοÜ Tροόδους, καί âκεÖ öκτισαν τήν σκήτην των. ≠Oτε ï 

Nεόφυτος àπέθανεν, ï \Iγνάτιος παρέλαβεν ôλλον σύντροφον ε¨ς τήν àποµόνωσίν 

του, γέροντα, καλούµενον Προκόπιον. \Eφάνη ε¨ς τόν \Iγνάτιον, ¬τι θά qτο 

προτιµότερον τό µοναστήριον παρά τό κελλίον, καί àνεχώρησεν ε¨ς 

Kωνσταντινούπολιν, ¥να ζητήσFη τήν βοήθειαν τοÜ αéτοκράτορος. 



12 

 ^O Mανουήλ Kοµνηνός âδέχθη εéµεν΅ς τόν âρηµίτην, παρεχώρησεν ε¨ς 

τοÜτον πολλήν γÉν πέριξ τοÜ κελλίου του, ¥να κτίσFη µοναστήριον, καί öδωκεν 

âτησίαν συνδροµήν πεντήκοντα βυζάντια. \Eπί πλέον ï αéτοκράτωρ κατέστησε τό 

µοναστήριον «σταυροπήγιον», àνεξάρτητον (¬πως τό τοÜ Kύκκου) πάσης âξωτερικÉς 

âπεµβάσεως τοÜ âπισκόπου TαµασοÜ, ε¨ς τήν δικαιοδοσίαν τοÜ ïποίου ε•ρίσκετο τό 

µοναστήριον, µέ µόνον τό δικαίωµα νά µνηµονεύηται ε¨ς τά δίπτυχα τό ùνοµα τοÜ 

âπισκόπου, καί νά χειροτονFÉ τόν ™γούµενον. ^H àδελφότης τÉς µονÉς MαχαιρÄ - 

κληθείσης ο≈τω âκ τοÜ ùρους, •πό τήν σκιάν τοÜ ïποίου κατώκει - àπετελεÖτο âκ 

πέντε àνδρ΅ν. T΅ 1172 προσετέθη ï µοναχός NεÖλος, ¬στις öγινε τό δεξί χέρι τοÜ 

\Iγνατίου καί τόν διεδέχθη ε¨ς τήν διοίκησιν τÉς àδελφότητος. ^O NεÖλος πρ΅τος 

öδωκεν ε¨ς τό µοναστήριον πλήρη καί σταθεράν διοίκησιν καταστρωθεÖσαν ε¨ς τήν 

«Tυπικήν διάταξιν»,  τήν ïποίαν ï €διος öκαµε. Tό àρχικόν χειρόγραφον τÉς 

τυπικÉς διατάξεως φαίνεται, ¬τι âσώζετο κατά τήν τελευταίαν ëκατονταετίαν. 

 γ. Tό µοναστήριον τοÜ êγίου Nεοφύτου ε¨ς τήν âπαρχίαν Πάφου 

χρονολογεÖται àπό τόν δωδέκατον α¨΅να. ^Iδρύθη τ΅ 1185 µ.X., δηλαδή çλίγώτερον 

πρότερον τÉς κατακτήσεως τÉς Kύπρου •πό τοÜ Pιχάρδου A΄. Tό µοναστήριον 

τοÜτο, ¬πως τά ôλλα τοÜ Kύκκου καί MαχαιρÄ, κατέστη «σταυροπήγιον» καί ï 

àρχιεπίσκοπος Kύπρου οéδέν δικαίωµα âπεµβάσεως ε¨ς τήν âσωτερικήν διοίκησιν 

öχει. 

 δ. ^H νεωτέρα âκκλησία τÉς Παναγίας Φανερωµένης κατέχει τήν θέσιν τοÜ 

µεσαιωνικοÜ µοναστηρίου τ΅ν Kαλογραι΅ν· καί ôλλο δέ τοιοÜτο µοναστήριον 

φαίνεται ¬τι •πÉρχεν ε¨ς τό µέρος, ¬που εrναι âκτισµένη ™ âκκλησία 

Παλλουριωτίσσης. 

 

3. \Aπό τÉς κατακτήσεως τÉς Kύπρου •πό τοÜ Pιχάρδου A΄, µέχρι τοÜ \Aλεξάνδρου 

Δ΄ (1191-1260 µ.X.) 

 ^O àγενέστατος τρόπος, ¬ν µετεχειρίσθη ï δεσπότης τÉς Kύπρου \Iσαάκιος 

Kοµνηνός πρός τήν Bερεγγαρίαν τÉς Nαβάρρας, τόν \Iωάννην τÉς Σικελίας καί 

τούς ôλλους, ο¥τινες äκολούθουν τόν Pιχάρδον A΄ πρός τήν êγίαν ΓÉν, τήν ôνοιξιν 

τοÜ 1191 µ.X., προεκάλεσε τήν âπιδροµήν καί κατάκτησιν τÉς νήσου •πό τοÜ 

βασιλέως τÉς \Aγγλίας καί τοÜ àγγλονορµανδικοÜ στόλου. ^O Pιχάρδος, ε•ρίσκων 

τήν Kύπρον ½ς çχληρόν κτÉµα, âπώλησε ταύτην àντί 100,000 βυζαντίων (περί τάς 

300 χιλ. λιρ΅ν) ε¨ς τούς Nαΐτας, τ΅ν ïποίων ™ κατοχή σηµειοÜται µ’ âρυθρά 

γράµµατα ε¨ς τά χρονικά τÉς νήσου. Tήν ™µέραν τοÜ Πάσχα 1192 µ.X. öσφαξαν 

àνηλε΅ς τούς κατοίκους, ο¥τινες âπαναστατήσαντες âπολιόρκησαν αéτούς âντός τοÜ 

φρουρίου τÉς Λευκωσίας. 
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 Aî φλόγες τÉς âπαναστάσεως âσβέσθησαν πρός στιγµήν ε¨ς τούς ποταµούς 

τοÜ α¥µατος, àλλά τό πÜρ öκαιεν àκόµη καί οî Nαΐται Fäσθάνθησαν, ¬τι ™ ε¨ρήνευσις 

τÉς Kύπρου qτο öργον àπαιτοÜν περισσότερον χρόνον καί κόπους παρ’ ¬σον 

âφρόντιζον καί δι’ αéτό âπέστρεψαν τό κτÉµα ε¨ς τόν βασιλέα Pιχάρδον, ¬στις 

τελειωτικ΅ς παρεχώρησε ταύτην ε¨ς τόν Γουΐδον ΛουζινιÄνα, τόν öκπτωτον 

βασιλέα τÉς ^Iερουσαλήµ. ^O Γουΐδος Λουζινιάν âγένετο κύριος τÉς νήσου τ΅ 1193 

µ.X. καί àπέθανε τό ëπόµενον öτος. Oûτε αéτός, οûτε ï àδελφός του, διάδοχος 

\AλµερÖγος, εrχον καιρόν νά âνδιαφέρωνται δι’ âκκλησιαστικά ζητήµατα. ^O Γουΐδος 

äσχολεÖτο µέ τήν διοργάνωσιν τοÜ φεουδαλικοÜ συστήµατος, οyτινος qτο αéτός 

àρχηγός. ^O \AλµερÖγος, ¬στις âστέφθη βασιλεύς τÉς Kύπρου τ΅ 1196 µ.X., •πό τοÜ 

Kορράδου àρχιεπισκόπου καί καγκελλαρίου τοÜ êγίου ρωµαϊκοÜ κράτους, 

âνησχολεÖτο ε¨ς µεγάλους πολέµους, κατά τ΅ν Mουσουλµάνων τÉς Συρίας12.  

 ^H ôφιξις τ΅ν Γάλλων îπποτ΅ν καί βαρώνων âν Kύπρω εrχεν ½ς àποτέλεσµα 

τήν µετανάστευσιν ε¨ς τήν νÉσον λατινικοÜ κλήρου, àλλ’ ïριστικά µέτρα πρός 

¥δρυσιν λατινικÉς \Eκκλησίας âν Kύπρω δέν φαίνονται νά öλαβον χώραν, κατά τήν 

βραχεÖαν βασιλείαν τοÜ Γουΐδου Λουζινιάνου. ^H βασιλεία τοÜ \Aλµερίγου 

διήρκεσεν àπό τοÜ 1194 ≤ως τοÜ 1205, àλλά, καίτοι àφÉκε τήν λατινικήν 

\Eκκλησίαν îδρυµένην καί èργανωµένην, τό ζήτηµα τοÜ modus vivendi µεταξύ 

λατινικοÜ καί ëλληνικοÜ κλήρου àκόµη δέν qτο λελυµένον. Συµφώνως πρός τάς 

ïδηγίας, τάς ïποίας öλαβε παρά τοÜ πάπα Πίου Kελεστίνου Γ΄, τ΅ 1196 µ.X., 

τέσσαρες âπισκοπαί îδρύθησαν âν Kύπρω, âξ zν ™ µία àρχιεπισκοπή καί αî ôλλαι 

âπαρχιακαί! Oî âπίσκοποι Πάφου, ΛεµεσοÜ καί \Aµµοχώστου àνεγνώρισαν τόν 

àρχιεπίσκοπον Λευκωσίας ½ς Mητροπολίτην των, καί ™ τοιαύτη àναγνώρισις 

προεβλέπετο •πό τ΅ν ^Eλλήνων âπισκόπων καί τοÜ κλήρου. \Aλλ’ οî ≠Eλληνες 

φυσικώτατα âθεώρουν τούς λατίνους ½ς ±ρπαγας κυρίους καί ™ ¥δρυσις νέας 

àρχιεπισκοπÉς, τÉς ïποίας ≤δρα qτο ™ \Aµµόχωστος (≥τις öλαβε τήν θέσιν τÉς 

ΣαλαµÖνος àπό τοÜ ëβδόµου α¨΅νος), âφαίνετο ε¨ς αéτούς ½ς παράνοµος, ½ς 

ôστοχος •ποταγή πραγµάτων, ±τινα διεφυλάχθησαν âπί α¨΅νας àπαραβίαστα, καί ½ς 

                                                
12. Δέον νά µνηµονευθFÉ, ¬τι ï Γουΐδος Λουζινιάν οéδέποτε öλαβε τόν τίτλον 

«βασιλεύς τÉς Kύπρου». \Ωνοµάζετο «δόγης». ^O \AλµερÖγος âθεώρει τό στέµµα καί 

τόν βασιλικόν τίτλον ½ς τιµάς, α¥τινες θά παρεχωροÜντο •πό τοÜ αéτοκράτορος 

¨διοχείρως ¦ δι’ àντιπροσώπου. ^H στέψις κατέστησε τόν \AλµερÖγον δοÜλον τοÜ 

αéτοκράτορος. \Aλλ’ ï ΦριδερÖκος B΄ εrναι ï µόνος αéτοκράτωρ, ¬στις προσεπάθησε 

νά âπιβάλFη τήν κυριαρχίαν του âπί τÉς Kύπρου (1228 µ.X.). T΅ 1198 ï \AλµερÖγος 

âστέφθη βασιλεύς ^Iερουσαλήµ, àλλά τά στέµµατα τÉς Kύπρου καί ^Iερουσαλήµ δέν 

συνηνώθησαν, παρά κατά τά µέσα τοÜ δεκάτου τρίτου α¨΅νος. 
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àγρία êρπαγή δικαιωµάτων τÉς \Eκκλησίας των. \Eπί πλέον οéχί µόνον αî 

àρχιεπισκοπικαί qσαν διπλαÖ, àλλά καί αî λατινικαί ≤δραι· âν \Aµµοχώστω, Λεµεσ΅ 

καί Πάφω îδρύθησαν ε¨ς πόλεις, ¬που οî ëλληνικοί âπισκοπικοί θρόνοι διετηροÜντο 

âπί α¨΅νας πρό τÉς καθόδου τ΅ν Φράγκων. ^O διπλασιασµός τ΅ν âπισκόπων ε¨ς 

µίαν καί τήν αéτήν âπαρχίαν qτο àντικανονικός καί ôδικος καί οî ≠Eλληνες ùχι 

µόνον παρεπονέθησαν, àλλά καί àντέστησαν πάσFη δυνάµει. 

 Δύσκολον τό νά περιµένFη κανείς, λαµβανοµένων •π’ ùψει τ΅ν σχέσεων τÉς 

\AνατολικÉς καί ΔυτικÉς \Eκκλησίας, α¥τινες âπεκράτουν τόν öνατον α¨΅να, ¬τι ï 

πάπας θά àνεγνώριζε τούς ≠Eλληνας âπισκόπους καί τόν ëλληνικόν κλÉρον, ½ς 

€σους πρός τά πιστά τέκνα τÉς ρωµαϊκÉς \Eκκλησίας ¦ νά φέρηται πρός αéτούς, ½ς 

âάν εrχον àπαραβίαστον δικαίωµα âπί τÉς τελείας των àνεξαρτησίας ¦ πλήρη 

¨σότητα πρός τούς àπ’ αéτοÜ âξηρτηµένους. 

 Oî ≠Eλληνες καί ôλλοι Xριστιανοί τÉς \AνατολÉς àπεσπάσθησαν àπό τόν 

àποστολικόν θρόνον καί öπρεπε νά âπιστρέψωσι πάλιν ε¨ς αéτόν. Tό νά •ποβάλFη, 

öστω διά τÉς βίας, τούς σχισµατικούς ε¨ς πειθαρχίαν qτο öργον âλεηµοσύνης, διότι 

ïποία σωτηρία θά προήρχετο δι’ àνθρώπους, ο¥τινες δέν ε•ρίσκοντο ε¨ς 

âπικοινωνίαν µετά τοÜ διαδόχου τοÜ êγίου Πέτρου; Aî λατινικαί λοιπόν âπισκοπαί 

âν Kύπρω îδρύθησαν πρός διπλοÜν σκοπόν, ùχι µόνον πρός •πηρεσίαν τ΅ν Λατίνων 

Xριστιαν΅ν, àλλά καί πρός πειθαναγκασµόν ε¨ς •πακοήν τ΅ν, ½ς σχισµατικ΅ν 

θεωρουµένων, ^Eλλήνων. 

 \Eν τούτοις ï KελεστÖνος Γ΄ φαίνεται νά µήν âξέδωκε σαφÉ δήλωσιν τ΅ν 

σχέσεων τ΅ν ¨θαγεν΅ν ^Eλλήνων âπισκόπων καί κλήρου πρός τούς Λατίνους 

τοιούτους. \Aλλά δέν θά âχρειάζοντο µαρτύρια τ΅ν προθέσεών του, âάν öζη 

περισσότερον χρόνον. ^H µητροπολιτική âκκλησία τÉς ^Aγίας Σοφίας âν Λευκωσί÷α 

qτο àρχικ΅ς ëλληνική µητρόπολις. ^O KελεστÖνος Γ΄ παρεχώρησε τήν χώραν, âφ’ wς 

™ âκκλησία καί αî âξ αéτÉς âξαρτώµεναι ο¨κοδοµαί ¥σταντο, ε¨ς τό κεφάλαιον τÉς 

Λευκωσίας καί τ΅ 1209 µ.X. ™ àρχική âκκλησία τÉς ^Aγίας Σοφίας κατεκρηµνίσθη 

καί âτέθησαν τά θεµέλια νέας µητροπολιτικÉς âκκλησίας, ≥τις διετήρησε τό παλαιόν 

ùνοµα ½ς ε€δος νίκης âπί τ΅ν σχισµατικ΅ν καί αîρετικ΅ν ^Eλλήνων. (^H âκκλησία 

αéτή âθεµελιώθη τ΅ 1209 µ.X. καί διατηρεÖται µέχρι σήµερον, àλλά κατά τά 

τελευταÖα 329 öτη âχρησιµοποιήθη πρός λατρείαν τοÜ ΘεοÜ, κατά τόν τρόπον τοÜ 

Tούρκου µουσουλµάνου). Πλήν τούτου αî µητροπολιτικαί καί âπαρχιακαί 

δικαιοδοσίαι âπροικίσθησαν µέ κτήµατα, τίτλους κτλ., αéτό δέ âσήµαινεν, ¬τι τά 

âτήσιά των öσοδα δέν θά âξησφαλίζοντο ôνευ êρπαγÉς τ΅ν δικαιωµάτων τοÜ 

ëλληνικοÜ κλήρου καί πειθαναγκασµοÜ τοÜ ≠Eλληνος νά συντρέχFη πρός διατήρησιν 

τÉς ξένης âκκλησίας. 
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 Oûτε ï KελεστÖνος Γ΄, οûτε ï διάδοχος τούτου \Iννοκέντιος Γ΄, âξ ¬σων εrναι 

γνωστόν, âξέδωκαν àπόφασιν δηλώσεως τοÜ τρόπου τÉς διαβιώσεως (modus vivendi) 

τ΅ν δύο àντιζήλων âν Kύπρω \Eκκλησι΅ν - ¦ µεταξύ τ΅ν Λατίνων προϊσταµένων 

καί τÉς ¨θαγενοÜς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου - âπί τFÉ βάσει •πακοÉς τ΅ν ^Eλλήνων 

ε¨ς τούς Λατίνους. \Aλλ’ οî ΛατÖνοι ôρχοντες τÉς Kύπρου, πολιτικοί καί 

âκκλησιαστικοί, âγνώριζον πολύ καλ΅ς, π΅ς ï πάπας θά öλυε τό ζήτηµα τοÜτο. 

\Eάν αî προθέσεις τοÜ πάπα Kελεστίνου δέν âδηλώθησαν âπαρκ΅ς, δέν •πÉρχε 

κανέν âµπόδιον νά µή προστρέξουν ε¨ς τόν öνατον κανόνα τÉς âν Λατεραν΅ 

συνόδου (1215 µ.X.). ^O κανών οyτος âπέτρεπεν ε¨ς χώρας ε•ρισκοµένας •πό τόν 

λατινικόν ζυγόν, ¬που ï πληθυσµός qτο ëτερογενής âν τFÉ θρησκεί÷α καί τFÉ φυλFÉ, 

¥να ΛατÖνοι âπίσκοποι διορίζωσι προϊσταµένους âπί τοÜ µή λατινικοÜ κλήρου, ¥να 

âπαρκ΅σιν ε¨ς τάς àνάγκας τοÜ µή λατινικοÜ πληθυσµοÜ. Oî προϊστάµενοι οyτοι 

üφειλον νά àναγνωρίζωσι τούς Λατίνους âπισκόπους, ½ς àνωτέρους κυριάρχους 

των. \Eν γένει οî ΛατÖνοι θά qσαν κύριοι πνευµατικ΅ς âπί τ΅ν µή Λατίνων. 

 ^H σχέσις, τήν ïποίαν ™ ρωµαϊκή \Eκκλησία προυτίθετο εéθύς âξ àρχÉς νά 

âπιβάλFη, µεταξύ τ΅ν λατινικ΅ν καί ëλληνικ΅ν \Eκκλησι΅ν âν Kύπρω, καθίσταται 

εéδιάκριτος ε¨ς τάς àπαιτήσεις τάς àπευθυνθείσας •πό τοÜ Eéστοργίου âξ ^Ωβέργ, 

¬στις κατέστη àρχιεπίσκοπος Λευκωσίας τ΅ 1217, πρός τόν Nεόφυτον, âκλεγέντα 

•πό τοÜ ëλληνικοÜ κλήρου κατά τό 1221-1222 ε¨ς τόν τόπον, τόν ïποÖον οî 

≠Eλληνες àκόµη âθεώρουν àρχιεπισκοπικόν, καί ¬στις qτο ï àληθής διάδοχος τοÜ 

àποστόλου Bαρνάβα. ^O Eéστόργιος àπFήτησεν, ¥να ï Nεόφυτος παράσχFη 

φιλοδωρήµατα, κατά τό φεουδαλικόν σύστηµα, ½ς •πήκοος πρός προϊστάµενον, 

δηλαδή νά γονατίζη πρό τοÜ Λατίνου προϊσταµένου, νά θέτFη τάς χεÖρας του, ¬πως 

οî ΛατÖνοι, καί νά ïρκίζηται πίστιν καί •πακοήν. TοÜτο öπρεπε νά γένηται •πό 

ëκάστου âπισκόπου πρός τόν ΛατÖνον τοιοÜτον, ε¨ς τήν δικαιοδοσίαν τοÜ ïποίου 

àνÉκεν. \Eπί πλέον οéδείς ≠Eλλην τÉς \Eκκλησίας äδύνατο νά δεχθFÉ προαγωγήν ¦ 

προτίµησιν, ôνευ γνωστοποιήσεως καί συγκαταθέσεως τοÜ Λατίνου Mητροπολίτου, 

καί τέλος ≤καστος ≠Eλλην χριστιανός εrχε τό δικαίωµα âλευθερίας νά àναφέρηται 

âκ τοÜ δικαστηρίου τοÜ ≠Eλληνος âπισκόπου ε¨ς τόν ΛατÖνον àρχιεπίσκοπον âν 

Λευκωσί÷α. 

 ^O Nεόφυτος äρνήθη νά παραδεχθFÉ τοιαύτας •ποχωρήσεις καί äναγκάσθη νά 

ζητήσFη καταφύγιον, ùχι àσφάλειαν, âν τFÉ âξορί÷α. ΔιÉλθε τήν \Aνατολήν καί 

àπέστειλε δύο àντιπροσώπους πρός τόν πατριάρχην Kωνσταντινουπόλεως, âν z 

οyτος ε•ρίσκετο âξόριστος âν Nικαί÷α, ¥να παρουσιάσωσι τάς δυσκολίας καί ζητήσωσι 

συµβουλάς. ^O πατριάρχης µετά τÉς συνόδου, κατ’ àρχάς, öκλιναν νά •ποδείξωσιν 

ε¨ς τόν Nεόφυτον •ποχώρησιν, ¬τε ùµως âξησκήθη πίεσις •πό πολλ΅ν âξορίστων, 

ο¥τινες öφευγον τήν τυραννίαν τ΅ν Λατίνων ε¨ς Kωνσταντινούπολιν, âν τέλει 
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âδόθη àπάντησις ε¨ς τούς πρέσβεις τοÜ Nεοφύτου, ¥να αéτός καί πÄς çρθόδοξος âν 

Kύπρω âν γένει συµφωνήσFη πρός τάς àπαιτήσεις τοÜ Eéστοργίου âξ \Ωβέργ, ½ς 

πρός τό δικαίωµα δικαστικ΅ν âφέσεων καί τήν àναγνώρισιν τ΅ν προβιβασµ΅ν τοÜ 

ëλληνικοÜ κλήρου ε¨ς âπισκόπους, ™γουµένους καί ôλλα àξιώµατα, àλλ’ ™ 

àπαίτησις φιλοφρονήσεων, κατά τό φεουδαλικόν σύστηµα, νά àπορριφθFÉ πάσFη 

δυνάµει, πÄς δέ \Oρθόδοξος κληρικός, ¬στις θά •πεχώρει ε¨ς τήν àπαίτησιν ταύτην, 

θά àπεκόπτετο âκ τÉς \Oρθοδόξου κοινωνίας ½ς ξένος πρός τούς àδελφούς. Δέν 

φαίνεται, âάν ï Nεόφυτος âπέστρεψέ ποτε ε¨ς Kύπρον καί οéδείς διάδοχός του 

âξελέγη µέχρι τοÜ 1250 µ.X., ¦τοι µετά 28 öτη àπό τÉς àνωτέρω àποφάσεως τοÜ 

πατριάρχου καί τÉς συνόδου. Kατά τά 28 ταÜτα öτη σταθερά âλάττωσις τοÜ àριθµοÜ 

τ΅ν ^Eλλήνων âπισκόπων καί âπισκοπ΅ν âν Kύπρω âπετελεÖτο. 

 ≠Oτε îδρύθη τό λατινικόν βασίλειον τÉς Kύπρου, •πÉρχον δέκα τέσσαρες 

âπίσκοποι âν τFÉ νήσω καί ï àριθµός οyτος φαίνεται νά διετηρήθη µέχρι τοÜ 1211 

µ.X.13. \Aλλ’ οî Πάπαι àπFήτησαν τήν âλάττωσιν τ΅ν δέκα τεσσάρων ε¨ς τέσσαρας, 

àναλόγως τοÜ àριθµοÜ τ΅ν λατινικ΅ν âπισκοπ΅ν, καίτοι qσαν εéχαριστηµένοι νά 

âπιτρέψωσι τήν âλάττωσιν ταύτην βαθµιαίως, καί αî δέκα ≤δραι •πεβιβάσθησαν 

µόνον κατά τόν θάνατον âκείνων, ο¥τινες τάς κατεÖχον, ¬τε οî ΛατÖνοι κατέλαβον 

τήν χώραν. 

 Oî ΛατÖνοι δέν öλαβον ε¨ς τάς χεÖρας των τήν χειροτονίαν καί âγκατάστασιν 

τ΅ν ^Eλλήνων âπισκόπων καί τοÜ κλήρου, καίτοι âξήσκουν αéστηράν âπιτήρησιν 

âπί ¬λων τ΅ν προϊσταµένων àρχ΅ν καί προβιβασµ΅ν. ^H πρόθεσίς των qτο, πιθανόν, 

διά τÉς διατηρήσεως âν •ποταγFÉ καί µειονότητι τοÜ ëλληνικοÜ κλήρου νά 

                                                
13. ≠Oτε ™ Kύπρος öπεσεν ε¨ς τάς χεÖρας τ΅ν Λατίνων, •πÉρχον δέκα τέσσαρες 

âπίσκοποι âν τFÉ χώρ÷α, συµπεριλαµβανοµένου καί τοÜ àρχιεπισκόπου ¦ 

µητροπολίτου. ^O àριθµός τ΅ν Kυπρίων âπισκόπων φαίνεται νά •πÉρχε πρό τÉς 

λατινικÉς κατακτήσεως. ^O κατάλογος, ï διδόµενος •πό τοÜ Λεοντίου MαχαιρÄ 

(¨θαγενοÜς îστορικοÜ τÉς Kύπρου, ¬στις öζησε τόν 15ον α¨΅να) περιέχει τάς 

ëποµένας âπισκοπάς: 1. Tήν τÉς «Kύπρου», σηµαίνουσαν τήν àρχιεπισκοπικήν 

≤δραν \Aµµοχώστου, 2. TαµασοÜ, 3. Kιτίου, 4. \AµαθοÜντος, 5. Kερυνείας, 6. Πάφου, 

7. \Aρσινόης, 8. Σολέας, 9. Λαπήθου, 10. Kυθραίας, 11. TριµηθοÜντος, 12. Kαρπασίας, 

13. Λευκοσίας καί 14. ΛεµεσοÜ. ^O κατάλογος οyτος àναφέρεται •πό τοÜ Φιλίππου 

Γεωργίου, ½ς üν (καίτοι µή πλήρης) âν êρµονί÷α πρός προϋπάρχοντα κατάλογον 

ε•ρεθέντα ε¨ς ≤ν χειρόγραφον (Barocci 205) ε•ρισκόµενον ε¨ς τήν Bodleiam Library. 

^O Bελλεµπράιδος ‰ Oλεµπουργ, âπισκεφθείς τήν Kύπρον τ΅ 1211, εyρε 14 

≠Eλληνας âπισκόπους âν τFÉ νήσω. Bλέπε Φ. Γεωργίου, E¨δήσεις îστορικαί, σελ. 46 

καί Mas Latrie, Histoire de Chypre, II, σελ. 35. 
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καταστήσFη τούτους âνδοτικούς ε¨ς τήν σχισµατικήν των àντίστασιν, διά καλ΅ς δέ 

èργανωµένης äθικÉς πιέσεως «νά àναγκάσFη τούτους νά προσέλθουν» ε¨ς τούς 

ρωµαϊκούς κόλπους. Aî περιστάσεις τÉς KυπριακÉς \Eκκλησίας βεβαίως •πέσχοντο 

νά καταστήσουν ταύτην θÄττον ¦ βραδύτερον ράκος καί λείαν. \Aπεκόπη ïλοτελ΅ς 

πάσης âπικοινωνίας πρός τόν λοιπόν çρθόδοξον κόσµον· âν τούτοις τοιαÜται 

âπικοινωνίαι qσαν ôνευ àποτελέσµατος. Oî ΛατÖνοι ¦λπιζον νά λιµοκτονήσωσι τούς 

σχισµατικούς, ¥να •ποχωρήσουν, καί κερδίσωσιν àναµένοντες. 

 Oî ≠Eλληνες âδείκνυον µόνον παθητικήν àντίστασιν καί αî âλπίδες των διά 

τό µέλλον âξηρτ΅ντο κυρίως âκ τοÜ γεγονότος, ¬τι, καίτοι κατώτεροι ε¨ς τήν 

στρατιωτικήν îκανότητα τ΅ν Λατίνων, qσαν àνώτεροι ε¨ς àριθµόν, καί âάν 

περιέπιπτον ε¨ς τήν δυσµένειάν των, θά âδοκίµαζον στενοχωρίας καί κινδύνους, âν 

FFw περιπτώσει τό βασίλειον προσεβάλλετο •πό µουσουλµανικ΅ν δυνάµεων. Kατά τόν 

δέκατον τρίτον α¨΅να µικρός κίνδυνος •πÉρχε περί µουσουλµανικÉς âπιδροµÉς 

κατά τÉς Kύπρου, àλλ’ qτο κεφάλαιον •πολογίσιµον δι’ âκείνους, ο¥τινες διηύθυνον 

τήν •ψηλήν πολιτικήν τοÜ βασιλείου καί αéτός πιθανόν εrναι ï λόγος, δι’ ¬ν οî 

ΛατÖνοι δέν âχρησιµοποίουν τά πλεονεκτήµατα τÉς θέσεώς των πλήρως, ¥να 

àναγκάσωσι ε¨ς ôνευ ¬ρων καί πλήρη •ποταγήν τούς \Oρθοδόξους. 

 ^O καρδινάλιος Πελάγιος, παπικός λεγÄτος, ¬στις âπεσκέφθη τήν Kύπρον τ΅ 

1222 µ.X. κατηγορεÖται, ¬τι διέταξε τόν φόνον µερικ΅ν ^Eλλήνων µοναχ΅ν, ο¥τινες 

äρνήθησαν νά àναγνωρίσωσι τήν ρωµαϊκήν \Eκκλησίαν ½ς καθολικήν ¦ 

àποστολικήν ¦ τοéλάχιστον µέρος τÉς àληθοÜς \Eκκλησίας τοÜ XριστοÜ καί 

•πέστησαν κακουχίας âπί τρία öτη. Oî àπολογηταί οyτοι öλαβον τήν τιµήν τοÜ 

µαρτυρίου ≤νεκα τÉς σκληρότητος τ΅ν Λατίνων, ο¥τινες âφόνευσαν µερικούς âξ 

αéτ΅ν, σύραντες αéτούς •περάνω κρηµν΅ν âπί τÉς οéρÄς τ΅ν ¥ππων των καί 

öκαυσαν τούς âπιλοίπους âπί τÉς πυρÄς. ^H κακουργία αéτή λέγεται, ¬τι âξετελέσθη 

öξω τÉς Λευκωσίας καί εrναι ôξιον σηµειώσεως, ¬τι χωρίον κείµενον τρία τέταρτα 

τοÜ µιλίου πρός νότον τÉς πόλεως διαφυλάττει διά ταύτην τήν ™µέραν τό ùνοµα 

«≠Aγιοι ^Oµολογητάδες»14.  TοÜτο πιθανόν νά •πενθυµίζFη τά ôδικα παθήµατα τ΅ν 

^Eλλήνων µοναχ΅ν, τ΅ν ïποίων µόνον öγκληµα qτο, ¬τι äρνήθησαν νά 

àναγνωρίσωσι τόν âπίσκοπον Pώµης, ½ς •πέρτατον δικαστήν καί κυβερνήτην τοÜ 

XριστιανισµοÜ καί àπέρριψαν µερικάς ρωµαϊκάς τελετάς, α¥τινες âφάνησαν ε¨ς 

αéτούς âπιβλαβεÖς àποµακρύνσεις àπό τήν àληθÉ καθολικήν παράδοσιν. 

                                                
14. ΣHM. «Πατρίδος»: ^Yποθέτοµεν ¬τι σφάλλεται âν τFÉ ε¨κασί÷α του ï συγγραφεύς, 

διότι ï ναός τ΅ν ^Aγίων ^Oµολογητ΅ν τιµÄται âπ’ çνόµατι τ΅ν êγίων Γουρία, 

ΣαµωνÄ καί \Aβίβου τ΅ν ïµολογητ΅ν, àκµασάντων περί τά τέλη τοÜ τρίτου µ.X. 

α¨΅νος. 
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 ^H βιαία αéτή âπίδειξις καταθλιπτικοÜ πνεύµατος φαίνεται λίαν âπαισθητή, 

ùχι êπλ΅ς ½ς àναγραφή τροµερÄς àγριότητος, àλλά καί διότι εrναι µοναδικόν 

παράδειγµα τοÜ ε€δους του ε¨ς τά χρονικά τÉς âποχÉς âκείνης. ^H προστριβή τ΅ν 

Λατίνων καί ^Eλλήνων δέν φαίνεται νά âπανÉλθεν ε¨ς µεγαλυτέραν θερµότητα, ¥να 

àνάπτωνται πυραί πρός καÜσιν τ΅ν αîρετικ΅ν. \Aλλ’ ™ θέσις τÉς \Oρθοδοξίας θά 

καθίστατο λυπηρά, πρό τοÜ φθάσFη ε¨ς τό σηµεÖον τοÜτο. 

 Δέν εrναι βέβαιον, àλλ’ εrναι πιθανώτατον, ¬τι âπί τινα öτη πρό τÉς àνόδου 

τοÜ Oûγωνος Φαγιάνου ε¨ς àρχιεπίσκοπον Λευκωσίας, τ΅ 1251, οî ≠Eλληνες δέν 

εrχον περισσοτέρας τ΅ν τεσσάρων âπισκοπ΅ν. T΅ 1250 âξέλεξαν µοναχόν τινα 

καλούµενον Γερµανόν, ¥να γίνFη àρχιεπίσκοπος, ôν καί οî ΛατÖνοι τόν âθεώρουν 

êπλ΅ς προϊστάµενον (δι’ •πηρεσίαν τοÜ ëλληνικοÜ πληθυσµοÜ) âν Λευκωσί÷α. ^O 

Γερµανός âξήγειρε τήν µÉνιν τοÜ Oûγωνος Φαγιάνου, διότι περιεβλήθη τόν 

àρχιεπισκοπικόν τίτλον, καί ï Osγος öλαβε µέτρα, ¥να δείξFη τήν δυσαρέσκειάν του. 

\Eπί τινα χρόνον ï Γερµανός •πέµενε πÄσαν στενοχωρίαν καί ταπείνωσιν, àλλ’ ™ 

•ποµονή του τέλος âξηντλήθη καί àπεφάσισε νά δοκιµάσFη τό àποτέλεσµα coup 

demein. \Eγκατέλιπε τήν Kύπρον καί µετέβη, ùχι ε¨ς τήν Nίκαιαν, παρ’ wς οéδεµίαν 

βοήθειαν θά ¦λπιζεν, àλλ’ ε¨ς τήν Pώµην. ^O Γερµανός €σως ¦λπιζεν, ¬τι ï Oûγων 

παρέβη τάς παραγγελίας, ±ς âλάµβανε. Δι’ αéτό öπρεπεν ï πάπας νά ε¨δοποιηθFÉ. 

\Eάν ¬µως δέν qτο τοÜτο, τότε οî ≠Eλληνες öπρεπε τοéλάχιστον νά λάβωσι τοιαύτην 

παρηγορίαν, ½ς qτο δυνατόν, γνωρίζοντες τό χείριστον. 

 ^H α€τησις τοÜ ΓερµανοÜ öφερε τήν τελειωτικήν λύσιν τÉς öριδος µεταξύ 

Λατίνων καί ^Eλλήνων âν Kύπρω, καίτοι τό Bατικανόν âκράτησε µακράν öρευναν, 

πρίν àποφασίσFη. \Aντιπρόσωποι âξ àµφοτέρων τ΅ν µερ΅ν πρός συζήτησιν 

âκλήθησαν ε¨ς Pώµην καί αî âργασίαι âπεξετάθησαν âπί διάστηµα ùχι µην΅ν, àλλά 

âτ΅ν. \Eπί τέλους τ΅ 1260 µ.X. ï \Aλέξανδρος Δ΄ âξέδωκε παπικήν βούλλαν ½ς 

λύσιν, πολύ σκληράν ½ς πρός τούς ≠Eλληνας. \Aλλ’ αéτοί àπηύδυσαν àνθιστάµενοι, 

¬περ öβλεπον πρÄγµα ôκαρπον καί àνέλπιστον, καί πιθανόν νά âχάρησαν, διότι 

διετήρησαν τό προνόµιον νά âκτελ΅σι τήν âγκατάστασιν τ΅ν προϊσταµένων των καί 

νά διατηρ΅σι τήν διαδοχήν âντός τÉς ¨δίας των κοινωνίας, àκατάβλητον àπό πάσης 

λατινικÉς âπεµβάσεως. 

 ^H àπόφασις τοÜ \Aλεξάνδρου Δ΄ qτο νέα àνανέωσις τ΅ν àπαιτήσεων, α¥τινες 

âγίνοντο •πό τ΅ν προκατόχων του. ^H àπόφασις ε¨ς πολλά σηµεÖα öχει ½ς ëξÉς: 

 1. Tά δέκατα πάσης τÉς νήσου âδίδοντο àποκλειστικ΅ς ε¨ς τούς Λατίνους 

âπισκόπους καί τόν κλÉρον. Oéδεµία âξαίρεσις âπετράπη. 

 2. Aî τέσσαρες λατινικαί âπισκοπαί διετηροÜντο. Oî ≠Eλληνες öλαβον τό 

δικαίωµα διά τέσσαρας âπισκόπους, âκλεγοµένους µεταξύ αéτ΅ν καί οéδέν πλέον. 
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 3. Oî ΛατÖνοι προϊστάµενοι θά εrχον τάς ≤δρας των ½ς πρότερον âν 

Λευκωσί÷α, \Aµµοχώστω, Λεµεσ΅ καί Πάφω καί âλάµβανον τούς τίτλους των âκ τ΅ν 

µερ΅ν τούτων. 

 4. ≠Eκαστος τ΅ν τεσσάρων âπισκόπων öπρεπε νά διαµένFη ε¨ς µίαν τ΅ν 

λατινικ΅ν âπαρχι΅ν, àλλ’ ùχι ε¨ς τήν ¨δίαν πόλιν τοÜ Λατίνου âπισκόπου. Aî πόλεις 

αî ïρισθεÖσαι πρός διαµονήν τ΅ν ^Eλλήνων âπισκόπων qσαν ™ Σολέα âν τFÉ âπαρχί ÷α 

Λευκοσίας, τό Pιζοκάρπασον âν τFÉ âπαρχί÷α \Aµµοχώστου, τά Λεύκαρα âν τ FÉ 

âπαρχί÷α ΛεµεσοÜ καί ™ XρυσοχοÜ âν τFÉ âπαρχί÷α Πάφου. 

 5. ^O ΛατÖνος âπίσκοπος ï κατοικ΅ν âν Λευκωσί÷α θά διετήρει ¬πως πρότερον 

τόν τίτλον τοÜ àρχιεπισκόπου καί öπρεπε ν’ àναγνωρίζηται •πό τ΅ν ^Eλλήνων 

çρθοδόξων καί τ΅ν Λατίνων ½ς µητροπολίτης τÉς νήσου. 

 6. Oî ≠Eλληνες âπίσκοποι τÉς νήσου öπρεπε ν’ àναγνωρίζουν τόν 

àρχιεπίσκοπον Λευκωσίας ½ς àνώτερόν των. 

 7. ≠Eκαστος ≠Eλλην âπίσκοπος öπρεπε ν’ àναγνωρίζFη τόν ΛατÖνον âπίσκοπον, 

âν τFÉ δικαιοδοσί÷α τοÜ ïποίου öζη, ½ς àνώτερόν του. 

 8. ≠Eκαστος ≠Eλλην âπίσκοπος, µετά τήν âκλογήν του •πό τοÜ κλήρου τÉς 

âπαρχίας, öπρεπε νά λάβFη τήν χειροτονίαν τÉς âκλογÉς του παρά τοÜ βασιλέως καί 

νά ïρκισθFÉ •πακοήν καί πίστιν ε¨ς τόν ΛατÖνον àρχιεπίσκοπον. 

 9. ^O Γερµανός äδύνατο νά διατηρήσFη τόν τίτλον τοÜ àρχιεπισκόπου. \Aλλ’ 

qτο µόνον τίτλος τιµητικός καί δέν öπρεπε νά δοθFÉ πλέον ε¨ς τόν διάδοχόν του.   

 10. ≠Eκαστος ≠Eλλην âπίσκοπος öπρεπε νά âνθρονισθFÉ •πό τοÜ Λατίνου 

âπισκόπου, ε¨ς τήν δικαιοδοσίαν τοÜ ïποίου θά öζη, καί νά •πακούFη ε¨ς τοÜτον. 

 Oî ≠Eλληνες âπίσκοποι qσαν âπίσης •πόχρεοι νά παρακάθηνται ε¨ς τάς 

âπαρχιακάς συνόδους τ΅ν Λατίνων προϊσταµένων καί νά συνοδεύωσι τούς 

àνωτέρους των âν προποµπFÉ, κατά τάς πανηγυρικάς περιστάσεις, ½ς κατά τήν 

™µέραν τÉς \Aναστάσεως. 

 Aî διατάξεις αyται öµειναν âν âνεργεί÷α µέχρι τ΅ν χρόνων τÉς τουρκικÉς 

κατακτήσεως τÉς Kύπρου τ΅ 1570-71 µ.X.. ^H θέσις, ε¨ς ≥ν öθεσαν τήν ¨θαγενÉ 

\Eκκλησίαν, qτο λίαν àνώµαλος, διότι, καίτοι ™ \Eκκλησία α≈τη διετήρησε τόν 

διακριτικόν ëλληνικόν χαρακτÉρα της καί δέν àπερροφήθη àπό τήν ρωµαϊκήν 

âπικοινωνίαν, οî âπίσκοποί της öδει νά φιλοφρον΅σι καί ïρκίζωνται •ποταγήν, ½ς 

φεουδάλαι îππόται πρός τούς Λατίνους προϊσταµένους, καί ï ¬ρκος τÉς πίστεως 

περιελάµβανε τάς àκολούθους λέξεις: «Θά προσπαθ΅ νά •περασπίζω καί βοηθ΅ τόν 

êγιώτατον πάπαν τÉς âκκλησίας Pώµης καί τόν ΛατÖνον àρχιεπίσκοπον Λευκωσίας, 

καί θά διατηρ΅ τάς κανονικάς των κρίσεις, πάσFη δυνάµει, πρός σωτηρίαν ¨δικήν 

µου». O≈τω, καίτοι δέν φαίνεται ¬τι ™ •ποταγή âξετελεÖτο àπό τόν Kύπριον 

\Oρθόδοξον πρός τήν Pώµην, ¬σον àφορ÷Ä τά δόγµατα καί τάς διδασκαλίας, âν 
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τούτοις âξετίθεντο ε¨ς •ποψίαν καί µÖσος ε¨ς τούς ôλλους \Oρθοδόξους, ½ς οî 

Kύπριοι προσκυνηταί àνεκάλυψαν τοÜτο µεταβάντες ε¨ς τόν ≠Aγιον Tάφον. ^H 

\Eκκλησία τÉς Kύπρου δέν âξελατινίσθη, àλλ\ âτέθη ε¨ς τοιαύτην •ποψίαν πρό τ΅ν 

ôλλων \Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν, œστε οî Kύπριοι \Oρθόδοξοι ε•ρέθησαν, πρός 

µεγάλην των λύπην, ξένοι πρός τούς ¨δίους àδελφούς των. 

 

4. \Aπό τοÜ 1260-1571 µ.X. 

 ^H âκκλησιαστική îστορία τÉς Kύπρου àπό τοÜ 1260 µ.X. µέχρι τÉς 

τουρκικÉς κατακτήσεως εrναί πως στείρα. Oî \Oρθόδοξοι àδυνατοÜντες νά 

àποσείσουν τόν λατινικόν ζυγόν äναγκάζοντο νά πράττουν ôριστα, ¬πως οî 

κυρίαρχοι αéτ΅ν âπεθύµουν. Eéτυχ΅ς οî ΛουσινιÄνες βασιλεÖς καί οî κατά καιρούς 

•πουργοί των δέν qσαν διατεθειµένοι νά βοηθοÜν καί •ποστηρίζουν àνεπιφυλάκτως 

κάθε σχέδιον τ΅ν Λατίνων προϊσταµένων, καί ™ διαφορά α≈τη τÉς πολιτικÉς 

µεταξύ πολιτικ΅ν καί âκκλησιαστικ΅ν àρχόντων, κατώρθωσε νά âλαφρώσFη τήν 

θέσιν τοÜ \Oρθοδόξου ≠Eλληνος. 

 \Eν τούτοις ™ θέσις, ε¨ς ≥ν περιÉλθεν ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου, qτο àκόµη 

ζηλευτή. Kατά τήν âποχήν τ΅ν Λουσινιάνων βασιλέων καί τÉς κατοχÉς τ΅ν 

^Eνετ΅ν, ™ \Eκκλησία α≈τη âδοκίµασε τάς λύπας τÉς •ποψίας, τ΅ν παρανοήσεων 

καί µετεχειρίζοντο ταύτην µετά ψυχρότητος âκεÖνοι, ο¥τινες κληρονοµίαν κοινήν 

εrχον τήν \Oρθοδοξίαν, κατά τό âµπόριον καί ôλλας •ποθέσεις. \Eνωρίς κατά τόν 

δέκατον πέµπτον α¨΅να âγένετο προσπάθεια, ¥να γεφυρώσουν τήν Kύπρον µετά τοÜ 

λοιποÜ \Oρθοδόξου κόσµου. \Aλλ’ ï πατριάρχης καί ™ σύνοδος τÉς 

Kωνσταντινουπόλεως âθεώρησε τήν \Eκκλησίαν τÉς Kύπρου àντικανονικήν, διότι 

οî âπίσκοποί της ½ρκίζοντο •πακοήν ε¨ς τούς Λατίνους προϊσταµένους των, καί ™ 

àπόφασις τÉς Kωνσταντινουπόλεως âπεκυρώθη καί •φ’ ¬λων τ΅ν ôλλων 

\Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν. Mόνον ¬τε ™ Λατινική âκκλησία âν Kύπρω âξεµηδενίσθη, 

διά τÉς τουρκικÉς κατακτήσεως, ™ ¨θαγενής \Eκκλησία κατώρθωσε νά âπιτύχ Fη 

àληθεÖς σχέσεις, µετά τοÜ ¬λου \Oρθοδόξου σώµατος. 

 \Eκτός τÉς îστορικÉς, àρχικÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, ε•ρίσκοντο âν τFÉ 

νήσω •πό τήν ^Eνετικήν καί τ΅ν Λουσινιάνων βασιλείαν àντιπρόσωποι πολλ΅ν 

ôλλων àνατολικ΅ν \Eκκλησι΅ν, \Aρµένιοι, MαρωνÖται, Σύριοι, \IακωβÖται, 

^Aβησσυνοί. Mεγάλοι πληθυσµοί φαίνεται νά µετενάστευσαν ε¨ς Kύπρον ≤νεκα τÉς 

κατακτήσεως •πό τ΅ν Mαµελούκων τÉς Παλαιστίνης καί Συρίας, κατά τόν δέκατον 

τρίτον α¨΅να. Oî MαµελοÜκοι τÉς A¨γύπτου àπετελείωσαν τό πÄν, ¬περ öµεινεν âκ 

τÉς δυνάµεως τ΅ν Φράγκων, âν τFÉ Συρί÷α καί ^Aγί÷α ΓFÉ. 

 Tό τελευταÖον κτύπηµα κατηνέχθη κατά τήν κατάληψιν τοÜ S. Jean D’ Acre 

κατά τ΅ 1291 µ.X., µετά ≤να àκριβ΅ς α¨΅να àπό τÉς παραδόσεως τοÜ φρουρίου ε¨ς 
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τόν Φίλιππον Aûγουστον καί Pιχάρδον τόν Λεοντόθυµον. Oî âκκλησιαστικοί 

συνοδοί τ΅ν σταυροφόρων, ¥να âπεκτείνωσι τήν δύναµιν τ΅ν κλειδ΅ν τοÜ ^Aγίου 

Πέτρου καί τοÜ πνευµατικοÜ ξίφους τοÜ êγίου Παύλου, διά παντός τρόπου 

κατέστρεψαν πάντα âναντιούµενον στρατόν διά πολεµικ΅ν ¬πλων σφαγÉς, 

âπωφεληθέντες âκ τ΅ν πρώτων âπιτυχι΅ν τ΅ν σταυροφορικ΅ν çρδ΅ν. E¨ς τήν 

âπαρχίαν \Aντιοχείας, ≥τις ε•ρίσκεται πρό τοÜ βασιλείου τÉς ^Iερουσαλήµ καί ≥τις 

âπέζησεν 80 öτη, οî ôρχοντες τÉς \Eκκλησίας âπετέλεσαν öργον πολύ µεγαλύτερον 

τοÜ τ΅ν πριγκίπων καί πολεµικ΅ν àνδρ΅ν. ^H âπαρχία âσαρώθη τ΅ 1268 µ.X., ™ 

àποστολική ¬µως ≤δρα διετηρήθη ε¨ς σχέσεις µετά τ΅ν Mαρωνιτ΅ν, ο¥τινες 

•πετάγησαν ε¨ς ταύτην, διά τ΅ν προσπαθει΅ν τ΅ν Λατίνων πατριαρχ΅ν τÉς 

\Aντιοχείας, κατά τόν δωδέκατον α¨΅να. \Aριθµός âκ τ΅ν νεωστί προσκολληθέντων 

ε¨ς τήν Pώµην âζήτησε καταφύγιον ε¨ς Kύπρον, ≤νεκα τ΅ν σφαγ΅ν τ΅ν 

Mαµελούκων, àλλ’ àκόµη τινές öζων ε¨ς τάς κοιλάδας τοÜ Λιβάνου. 

 Oî \Aρµένιοι πιθανόν νά κατέφυγον ε¨ς Kύπρον δι’ âµπορικούς σκοπούς, 

παρά δι’ ôλλον τινά λόγον. \Eπί τινα χρόνον •πετάχθησαν ε¨ς τήν Pώµην, àλλ’ ™ 

σχέσις των α≈τη qτο àβεβαία καί ™ àρµενική κοινότης, ≥τις τώρα •πάρχει âν 

Λευκωσί÷α, δέν àναγνωρίζει τόν πάπαν, ¬πως καί ï àρχιεπίσκοπος Kύπρου. 

 Oî \IακωβÖται, ^Aβησσυνοί qσαν καί àπό ρωµαϊκÉς àπόψεως, çρθοί ε¨ς τάς 

διδασκαλίας των, φαίνεται δέ ¬τι öλαβον ôδειαν •πάρξεως, διότι δέν εrχον àξίωσιν, 

¬τι àντιπροσώπευον τήν àρχικήν \Eκκλησίαν τÉς νήσου, ™ δέ •ποταγή των ε¨ς τούς 

λατίνους ôρχοντας δέν θά qτο καί âπιθυµητή, ¬πως ™ τ΅ν ^Eλληνων \Oρθοδόξων. 

 \Eάν οî ≠Eλληνες \Oρθόδοξοι àπέλαυον µεγαλυτέρων πλεονεκτηµάτων ¦ οî 

ôλλοι àνατολÖται, τοÜτο συνέβαινε, διότι •περέβαλλον κατ’ àριθµόν πÄσαν ôλλην 

κοινωνικήν τάξιν καί προσηλοÜντο σταθερώτερον ε¨ς τά πάτριά των, παρά κάθε 

ôλλος µή ΛατÖνος. Kατά τήν ρωµαϊκήν ¨δέαν, πάντες οî ξένοι οyτοι öζων •πό τό 

€διον öνδυµα, ½ς αîρετικοί, âκτός €σως τ΅ν Mαρωνιτ΅ν, ο¥τινες εrχον τήν καλήν 

πρόβλεψιν νά àναγνωρίσωσι τόν πάπαν, ½ς διάκονον τοÜ XριστοÜ, 

âµπεπιστευµένον τήν φροντίδα καί âποπτεία ¬λων τ΅ν \Eκκλησι΅ν καί çρθ΅ς 

àπαιτοÜντα νά âκτιµÄται ½ς πατήρ καί νά τηρÉται πρός αéτόν •πακοή βασιλική. 

 Kατά τήν ¨δέαν τ΅ν Λατίνων âπισκόπων οî ≠Eλληνες οyτοι, \Aρµένιοι καί 

λοιποί, ≤νεκα τÉς αîρέσεώς των, âφαίνοντο πολύ •ποδεέστεροι καί µισητοί âξ €σου, 

≤νεκα δέ τÉς στρατιωτικÉς των àχρηστίας qσαν âκτεθειµένοι ε¨ς τόν περίγελον τ΅ν 

πολεµοχαρ΅ν Γάλλων βαρώνων καί îπποτ΅ν. ≠Eνεκα τÉς âπικρατούσης ζηλοτυπίας 

µεταξύ τ΅ν προσωριν΅ν κυβερνητ΅ν τÉς χώρας µία àποστροφή âπεκράτει πρός τάς 

àνατολικάς δοξασίας, συγκρινοµένας πρό τό àναµάρτητον τÉς Pώµης. 

 \Eµνηµονεύσαµεν τ΅ν \Aρµενίων καί τ΅ν ôλλων µεταναστ΅ν âν Kύπρω, 

κατά τήν περίοδον ταύτην (τοÜ λατινικοÜ βασιλείου), δέν θά εrναι παράτυπον νά 
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àναφέρωµεν, ¬,τι àφÉκεν àξιοσηµείωτον εxς àπόγονος τÉς πριγκιπικÉς ο¨κογενείας 

τ΅ν Λουσινιάνων  (ï Στέφανος Λουσινιάν, κατά τόν 16ον α¨΅να µ.X.) âν σχέσει 

πρός τήν τελετήν τοÜ σώµατος τοÜ XριστοÜ, ≥τις qτο µία µεγάλη τ΅ν µεγάλων 

âτησίων ëορτ΅ν κατά τούς πρό τÉς κατακτήσεως •πό τ΅ν Tούρκων τÉς νήσου 

χρόνους. «\Eπί κεφαλÉς τÉς τελετÉς», γράφει, «•πÉρχε πλÉθος çρθοδόξων 

^Eλλήνων, ο¥τινες äκολούθουν τόν σταυρόν. Kατόπιν ¦ρχετο ï ëλληνικός κλÉρος 

àκολουθούµενος •πό ^Eλληνίδων γυναικ΅ν, α¥τινες âκράτουν τήν ε¨κόνα τÉς 

Παρθένου Mαρίας. Kατόπιν ¦ρχοντο οî ζητιÄνοι µοναχοί, àκολουθούµενοι •πό 

^Aβησσυν΅ν îερέων µέ λευκά δουρβάνια καί τόν ^Aβησσυνόν âπίσκοπόν των, ¬στις 

âφόρει µίτραν. Tούτους, κατά τάξιν, äκολούθουν οî Nεστοριανοί, \IακωβÖται, 

MαρωνÖται, Kόπται καί \Aρµένιοι. Kατόπιν ï λατινικός κλÉρος äκολούθει τόν 

µητροπολίτην καί ™ παρέλασις öκλειε µέ τούς πρίγκιπας καί κόµητας τοÜ 

βασιλείου». 

 Tό θέαµα θά qτο λίαν περίεργον καί κατά τήν âποχήν âκείνην µοναδικόν. ^H 

παρουσία τόσων ξένων δεικνύει τήν κατά τό µÄλλον καί wττον ε¨ρηνικήν 

συνάφειαν τÉς Kύπρου µετά τÉς \Aρµενίας, Συρίας καί A¨γύπτου, καί οî 

ΛουσινιÄνες πρίγκιπες qσαν ôξιοι âπαίνου, διότι âνεθάρρυνον τούς ξένους νά 

âµπορεύωνται µετά τ΅ν •πηκόων των καί ¦νοιγον τό βασίλειόν των ε¨ς αéτούς, ½ς 

λιµένα καταφυγίου àπό τÉς µουσουλµανικÉς àγριότητος. ^Yπό τούς ^Eνετούς 

âπίσης θά •πÉρχεν àρκετός àριθµός ξένων âν Kύπρω, καίτοι ™ κατάληψις τÉς 

\Aµµοχώστου •πό τ΅ν Γενουατ΅ν (τ΅ 1373-1464 µ.X.) καί ôλλα τινά âπεισόδια 

κατέρριψαν τό âµπόριον τÉς νήσου καί öκτοτε οéδέποτε âπανελήφθη πλέον15. 

 Kατά τά µέσα τοÜ δεκάτου πέµπτου α¨΅νος àκτίς âφάνη καλυτέρας τύχης 

καί âλπίδος, διά τούς \Oρθοδόξους âν Kύπρω. ^H ^Eλένη, σύζυγος τοÜ βασιλέως 

\Iωάννου B΄, qτο ^Eλληνίς πριγκίπισσα, τÉς ïποίας ï πατήρ qτο ï Θεόδωρος 

Παλαιολόγος, δεσπότης ¦ πρίγκιψ τοÜ Mωρέως. \Eπί τινα χρόνον µετά τόν γάµον 

της διετήρησε πλήρη âπιρροήν âπί τοÜ συζύγου της καί α≈τη ™ âπιβολή παρέσχεν 

ε¨ς τήν ¨θαγενÉ \Eκκλησίαν τήν âπαναφοράν µερικ΅ν προνοµίων, ±τινα àφFήρεσαν 

                                                
15. Kατά τόν δέκατον τέταρτον α¨΅να, ™ \Aµµόχωστος qτο €σως τό µέγιστον 

âµπορικόν κέντρον τÉς \AνατολÉς, διότι qτο ï ôριστος τ΅ν âµπορικ΅ν δρόµων πρός 

τήν \Aνατολήν. Kατέπεσε µεγάλως τό âµπόριον τόν δέκατον öκτον α¨΅να καί κατά 

τό τέλος τοÜ α¨΅νος âκείνου öχασε πÄσαν σπουδαιότητα. Oî λόγοι, ο¥τινες öφερον 

ε¨ς àναβίωσιν τήν \Aλεξάνδρειαν, qσαν àσυγκρίτως µεγαλύτεροι τÉς \Aµµοχώστου. 

^H µόνη τύχη της, τοÜ νά âπανακερδίσFη µέτρα τινά τÉς προτέρας καταστάσεώς της, 

çφείλεται ε¨ς τό ¬τι κατέστη èχυρωµένος ναύσταθµος, διά τόν στόλον τÉς 

Mεσογείου. 
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οî ΛατÖνοι. \Aλλ’ àπέτυχεν, ¬τε προσεπάθησεν α≈τη νά κατορθώσFη τήν προαγωγήν 

\Oρθοδόξου ≠Eλληνος ε¨ς τόν àρχιεπισκοπικόν θρόνον. Oî âκκλησιαστικοί ΛατÖνοι 

âζήτησαν τήν βοήθειαν τοÜ àρχηγοÜ τ΅ν îπποτ΅ν καί τό σχέδιον τÉς βασιλίσσης 

^Eλένης àπέτυχε. 

 Kατά τό 1489 µ.X., ™ Kατερίνα Kορνάρου, χήρα τοÜ τελευταίου βασιλέως âκ 

τοÜ ο€κου τ΅ν Λουσινιάνων, παρFητήθη καί παρεχώρησε τά δικαιώµατά της ε¨ς τήν 

δηµοκρατίαν τÉς ^Eνετίας, ≥τις κατέλαβε τήν Kύπρον. Tό öδαφος ™τοιµάσθη 

πρότερον •πό τ΅ν ^Eνετ΅ν, διότι οî κόµητες καί βαρ΅νοι τÉς Kύπρου δέν öφερον 

καµµίαν àντίστασιν ε¨ς τήν µεταπολίτευσιν. 

 ^Yπό τούς ^Eνετούς ™ κατάστασις τÉς \Eκκλησίας τÉς νήσου δέν wτο 

καλυτέρα, àλλά àκόµη χειροτέρα, παρά •πό τούς ΛουσινιÄνας πρίγκιπας. Oî  

^Eνετοί öκλεισαν ¬λα τά ëλληνικά σχολεÖα âν τFÉ νέ÷α των κτήσει καί ηûξησαν τούς 

φόρους του ¨θαγενοÜς πληθυσµοÜ. ^H καταθλιπτική α≈τη πολιτική öφερεν ε¨ς 

κάκιστα àποτελέσµατα τήν ο¨κονοµικήν κατάστασιν τÉς Kύπρου. ^O πληθυσµός τÉς 

νήσου äλαττώθη, ≤νεκα τÉς µεταναστεύσεως, âν z πολλοί Kύπριοι ëκουσίως 

âξεπατρίζοντο, ¥να ε≈ρωσι νέας κατοικίας ε¨ς τήν Mικράν \Aσίαν προτιµ΅ντες τήν 

µάστιγα τοÜ Tούρκου µουσουλµάνου, παρά τούς σκορπίους τÉς ^EνετικÉς 

\Eκκλησίας. Θαυµάζοµεν τήν •ποµονήν τ΅ν στρατιωτ΅ν τÉς Λευκωσίας καί 

\Aµµοχώστου, κατά τάς µεγάλας πολιορκίας τοÜ 1570 καί 1571 µ.X., καί 

γνωρίζοµεν, ¬τι èφείλετο ε¨ς τούτους ™ νίκη, ôν καί qσαν çλίγοι, καί 

àνεφοδίαστοι16. \Aλλά πρέπει âπίσης νά µάθωµεν, ¬τι ™ àπώλεια τÉς Kύπρου 

èφείλετο ε¨ς τήν âπί 82 öτη κακοδιοίκησιν. ^H ^Eνετία µετεχειρίσθη àπατηλά µέσα 

νά προσαρτήσFη τήν Kύπρον ε¨ς τό βασίλειόν της καί ¬,τι δι’ àπάτης âκέρδισεν, 

àπεσπάσθη âκ ταύτης διά τÉς βίας. 

 Erναι •περβαλλόντως àµφίβολον, âάν οî Kύπριοι παρέσχον σπουδαίαν τινά 

βοήθειαν ε¨ς τούς Tούρκους κατακτητάς. Tό ¬τι qσαν δυσηρεστηµένοι µέ τούς 

^Eνετούς εrναι âκτός συζητήσεως, àλλ’ âξ ôλλου qσαν àπηλπισµένοι καί âντελ΅ς 

àνίκανοι νά âκδηλώσωσι τήν δυσαρέσκειάν των, ½ς σοβαρόν κίνδυνον πρός τήν 

κυβέρνησιν. Oî Kύπριοι âπολέµησαν παραπλεύρως τ΅ν ^Eνετ΅ν ε¨ς •περάσπισιν τÉς 

Λευκωσίας καί \Aµµοχώστου καί δέν âδοκίµασαν νά παραδώσουν  ταÜτα τά 

φρούρια ε¨ς χεÖρας τ΅ν Tούρκων. \Aλλ’ οî ¨θαγενεÖς οyτοι µισθοφόροι θά 

συνηθροίσθησαν âκ τÉς τάξεως, ≥τις εrχε λόγους νά πιστεύFη ε¨ς τούς ^Eνετούς, ¦ 

                                                
16. E¨ς τήν πολιορκίαν τÉς Λευκωσίας ™ δειλία, ¦ προδοσία, τοÜ διοικητοÜ 

Nικολάου Δανδόλου δέον νά σηµειωθFÉ. \Aλλ’ οî ôλλοι στρατιωτικοί ôρχοντες, 

^Eνετοί καί µισθοφόροι, âπολέµησαν âξ €σου àρκετά àνδρείως. 
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πρέπει νά •ποθέσωµεν, ¬τι âφοβοÜντο περισσότερον τήν çργήν τ΅ν 

πολιορκουµένων, παρά τήν âλπίδα µεγαλοψυχίας àπό τούς πολιορκοÜντας. 

 ^H εéκολία, µεθ’ wς οî TοÜρκοι âγκατεστάθησαν âν Kύπρω, âκτός δύο 

πόλεων, èφείλετο ε¨ς τό γεγονός, ¬τι âπέτυχον νά àποβιβάσωσι τόν στρατόν των, 

πρίν ™ ëνετική κυβέρνησις ε≈ρFη καιρόν νά φέρFη âνισχύσεις ε¨ς τήν νÉσον, ≥τις 

âπροστατεύετο •π’ âλαχίστων. Λέγεται περί ëνός îερέως âκ Λευκάρων καί µιÄς 

πρεσβείας âκ συγχωρίων του, ¬τι οyτοι παρουσιάσθησαν ε¨ς τόν MουσταφÄν πασÄν 

âν Λάρνακι καί προσεφέρθησαν νά âνεργήσουν ½ς ïδηγοί ε¨ς τούς âπιδροµεÖς, àλλ’ 

âναντίον τούτου öχοµεν τάς âνστάσεις âκείνων, ο¥τινες διηγοÜνται, ¬τι οî ≠Eλληνες 

κάτοικοι τÉς àνοικτÉς χώρας •πέφερον, ≤νεκα τÉς καταστροφÉς τ΅ν προϊόντων 

των •πό τ΅ν Tούρκων. 

 \Eν Λευκωσί÷α (Σεπτεµβρίου 9η, 1570 µ.X.) ™ µανία τ΅ν πολιορκούντων ε¨ς 

τάς πρώτας âκστάσεις τÉς νίκης θά âπέπιπτε µετ’ àπεριγράπτου λύσσης, κατά τ΅ν 

^Eνετ΅ν καί ^Eλλήνων. \Aλλ’ ¬τε τό πÄν âτελείωσε καί ™ Kύπρος προσετέθη ε¨ς τό 

κράτος τοÜ Πατισάχ, ™ ¨θαγενής ëλληνική \Eκκλησία καί κοινότης àνέζησεν, âν z ™ 

λατινική \Eκκλησία καί κάθε τι φραγκικόν καθίδρυµα πολιτικόν ¦ θρησκευτικόν 

κατεστράφη ïλοσχερ΅ς17. Oî TοÜρκοι πράγµατι κατέστρεψαν πάντα τόν λατινικόν 

πληθυσµόν (δηλαδή ^Eνετούς ôρχοντας, âµπόρους κατοίκους âν Kύπρω καί 

àπογόνους τ΅ν Φράγκων εéγεν΅ν καί îπποτ΅ν, τ΅ν âγκαθιδρυθέντων âν Kύπρω 

•πό τούς ΛουσινιÄνας βασιλεÖς) καί τό µεγαλύτερον µέρος τούτου τοÜ πληθυσµοÜ, 

¬περ διέφυγε τό ξίφος àπήχθη ε¨ς τήν δουλείαν, âν z τό •πόλοιπον, 

âγκαταλελειµµένον âν Kύπρω ε•ρέθη àπεστερηµένον ¬λων τ΅ν κτήσεών του καί 

âκαλεÖτο µετά τ΅ν λοιπ΅ν ^Eλλήνων «Pαγιάδες». 

 \Aλλ’ âν z οî ≠Eλληνες εrχον τήν ôδειαν νά ζ΅σιν âν τFÉ πίστει τ΅ν πατέρων 

των, καίτοι •ποκείµενοι ε¨ς φόρους, οî ΛατÖνοι öµαθον ¬τι, âάν θά öµενον 

Xριστιανοί, öπρεπε νά âκτελ΅σι τά τÉς λατρείας των µετά τ΅ν ^Eλλήνων, 

ταυτιζόµενοι µετά τούτων, âκτός ôν προετίµων νά µή àναγνωρίζωνται ½ς 

θρησκευτική κοινότης, âκτελοÜσα âλευθέρως τά τÉς λατρείας της. \Eάν âξέλεγον τό 

δεύτερον, τό πρÄγµα δέν öληγε, διότι οî TοÜρκοι θά àνθίσταντο âπί τ΅ν àκτηµόνων 

Λατίνων, àπαιτοÜντες νά προσκολληθοÜν ε¨ς τήν µίαν ¦ τήν ôλλην τ΅ν âπισήµων 

àνεγνωρισµένων θρησκευτικ΅ν κοινωνι΅ν. ‰ Eπρεπε νά καλ΅νται MουσουλµÄνοι ¦ 

≠Eλληνες \Oρθόδοξοι, ¦ νά •ποφέρουν τόν θάνατον. \Eν γένει οî âπιλειπόµενοι 

ΛατÖνοι öπρεπε νά σαρωθοÜν, διά τοÜ ξίφους τοÜ âπιδροµέως, ¦ νά àναµιχθοÜν µετά 

                                                
17. ^H µαρωνιτική κοινότης διεσώθη, €σως διότι οéδέν •πÉρχεν οéσιαστικόν κέρδος 

âκ τÉς καταστροφÉς της. Oyτοι àναγνωρίζουσι τόν πάπαν, àλλ’ αî τελεταί των 

διαφέρουν τ΅ν λατινικ΅ν.  
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τÉς µάζης τοÜ ¨θαγενοÜς ^EλληνικοÜ πληθυσµοÜ, τόν ïποÖόν ποτε περιεφρόνουν καί 

âκράτουν ε¨ς •ποταγήν. 

 

5. Λατινικαί âκκλησίαι καί µοναστήρια âν Kύπρω 

 Tήν ¥δρυσιν λατινικοÜ βασιλείου âν Kύπρω äκολούθησεν ™ àποστολή 

διαφόρων θρησκευτικ΅ν διαταγ΅ν âν τFÉ χώρ÷α. Oî Nαΐται, ½ς öχοµεν €δFη, εrχον 

καταλάβει τήν νÉσον τ΅ 1191 καί ¬τε ï Γουΐδος Λουζινιάν καί οî çπαδοί του 

κατέλαβον διαφόρους κτηµοσύνας ε¨ς διαφόρους âπαρχίας (¬πως ε¨ς τά Γαστριά, 

πλησίον τοÜ λιµένος \Aµµοχώστου), ε€τε âπεφυλάχθησαν αyται ε¨ς τούς Nαΐτας ¦ 

âδόθησαν ε¨ς τόν νέον κύριον τÉς Kύπρου. ^H πρώτη παροικία îπποτ΅ν âν Kύπρω 

îδρύθη âπί βασιλείας τοÜ \Aλµερίγου A΄ (1194-1205 µ.X.) ¦ τοéλάχιστον πρό τοÜ 

≤κτου öτους τοÜ Oûγου A΄ (1205-1218 µ.X.). Kατά τ΅ 1210 οî îππόται âπέτυχον 

µεγάλα προνόµια γαιοκτησίας καί âµπορίου, παρά τοÜ βασιλέως Oûγου. Aî κτήσεις 

των ηéξάνοντο σύν τ΅  χρόνω καί κατά τόν 16ον α¨΅να qσαν κύριοι ùχι 

çλιγωτέρων τ΅ν 42 χωρίων τÉς Kύπρου. Tά κτήµατά των παρÉγον σÖτον, βάµβακα, 

σάκχαριν, âλαιόλαδον καί οrνον. E¨ς τάς ™µέρας ταύτας ï γλυκύς οrνος, 

κατασκευαζόµενος ε¨ς τήν âπαρχίαν ΛεµεσοÜ âξ àµπελώνων àνηκόντων πρότερον 

ε¨ς τήν ταξιαρχίαν τ΅ν îπποτ΅ν, çνοµάζεται «κοµµανταρία», ¬περ ùνοµα εrναι 

διαρκής µαρτυρία τÉς παρουσίας στρατιωτικ΅ν îπποτ΅ν âν Kύπρω. 

 ‰ Aλλο µνηµεÖον διαφόρου ε€δους εrναι ï πελώριος τετράγωνος πύργος 

Kολοσσίου (χωρίου àπέχοντος ≤ξ µίλια àπό τÉς ΛεµεσοÜ), οyτινος τό διατηρηθέν 

µέρος âκ τ΅ν ο¨κοδοµ΅ν âκτίσθη •πό τ΅ν îπποτ΅ν, δι’ •περάσπισιν τ΅ν κτηµάτων 

των18. \Eν Λεµεσ΅ οî îππόται εrχον τήν ≤δραν των, µετά τήν πτ΅σιν τοÜ S. Jean d’ 

Acre (τÉς Πτολεµαΐδος), κατά τό 1291, µέχρις ¬του àνεχώρησαν ε¨ς Pόδον, τήν 

ïποίαν κατέλαβον τ΅ 1308 µ.X. 

 Tά τάγµατα τ΅ν Δοµινικαν΅ν καί Φραγκισκαν΅ν àπέστειλαν àντιπροσώπους 

ε¨ς Kύπρον, âνωρίς κατά τόν 13ον α¨΅να, καί âντός βραχέος χρόνου àπό τÉς πρώτης 

των âγκαταστάσεως. Oî Δοµινικανοί κατέκτησαν τέσσαρας κατοικίας ε¨ς 

Λευκωσίαν, \Aµµόχωστον, Λεµεσόν καί Bάβλαν. Oî Φραγκισκανοί εrχον âπίσης 

τέσσαρας κατοικίας· âπίσης •πÉρχον ≤δραι τ΅ν Kαρµηλιτ΅ν καί Bερναρδίνων. \Eπί 

τÉς βασιλείας τοÜ \Aλµερίγου Λουζινιάνου qλθεν ε¨ς Kύπρον ≤ν τάγµα τ΅ν 

Aéγουστινιαν΅ν, ο¥τινες âγκατεστάθησαν ε¨ς \Eπισκοπήν âπί τÉς βορείας κλιτύος 

τ΅ν çρέων τ΅ν ùπισθεν τÉς Kερυνείας. ^H θέσις κεÖται περίπου τρία µίλια 

àνατολικ΅ς τÉς πόλεως καί δεσπόζει θαυµασίας τοποθεσίας, πρός τό Παµφύλιον 

                                                
18. ^O πύργος τώρα περιβάλλεται •πό πολλ΅ν àγροτικ΅ν ο¨κοδοµηµάτων. ^H 

öπαυλις àνήκει νÜν ε¨ς àγγλικήν âµπορικήν ëταιρείαν. 
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πέλαγος καί, ¬ταν ï οéρανός εrναι α€θριος, πρός τόν χιονοσκεπÉ TαÜρον. ^O 

Θιέρσος, ¬στις âγένετο àρχιεπίσκοπος Kύπρου κατά τόν θάνατον τοÜ \Aλµερίγου 

καί âπί τÉς διαδοχÉς τοÜ Oûγου A΄ (1205) παρεχώρησεν ε¨ς τούς Aéγουστιανούς νά 

παραδεχθ΅σι τόν κανόνα Premon stratentia. ^O Osγος Δ΄ (1324-1359) àνήγειρε πρός 

χρÉσιν τ΅ν µοναχ΅ν ο¨κήµατα, ±τινα âτελείωσαν âπί τÉς βασιλείας τοÜ διαδόχου 

τοÜ Πέτρου A΄ (1359-1369)19. Tό µοναστήριον τοÜτο qτο γνωστόν ½ς µονή τοÜ 

Πέλλα - Πάϊς ¦ ΛαπαÖς καί τά λείψανά του àποτελοÜν τά ½ραιότατα µνηµεÖα τοÜ 

µεσαιωνικοÜ βασιλείου. Tό µοναστήριον τώρα εrναι âκκλησία καί âπί µακρόν 

χρόνον •πÉρξεν âνοριακή âκκλησία τοÜ ëλληνικοÜ χωρίου, ¬περ •πάρχει πέριξ καί 

öλαβε τό ùνοµά του âκ τοÜ ½ραίου ο¨κήµατος τ΅ν Aéγουστινιαν΅ν, τό àρχαÖον δέ 

τοÜτο µνηµεÖον χρειάζεται µικράς âπισκευάς, ¥να χρησιµοποιηθFÉ ½ς σχολεÖον ¦ δι’ 

ôλλον τινά σκοπόν. ^O δυτικός δρόµος τοÜ µοναστηρίου κατεστράφη âκτός τοÜ 

χαµηλοÜ âσωτερικοÜ τοίχου περιβαλλοµένου µέ τεθραυσµένα παράθυρα, àλλά τό 

•πόλοιπον τÉς ο¨κοδοµÉς εrναι εéτυχ΅ς âν καλFÉ καταστάσει. 

 Tό Πέλλα-Πάϊς δέν εrναι τό µόνον âκκλησιαστικόν µνηµεÖον τοÜ 

µεσαιωνικοÜ βασιλείου. Aî λατινικαί ≤δραι Λευκωσίας καί \Aµµοχώστου, λαµπρά 

δείγµατα τÉς γωνιώδους àρχιτεκτονικÉς, ½ς àνεπτύχθη âν Γαλλί÷α τόν 13ον α¨΅να, 

¦ρχισαν µετά τήν âγκατάστασιν τÉς δυναστείας τ΅ν Λουζινιάνων20. ΔιατηροÜνται 

àκόµη καί χρησιµοποιοÜνται πρός λατρείαν τοÜ ΘεοÜ, ôν καί ™ λατρεία α≈τη δέν 

γίνεται µέ χριστιανικάς τελετάς, àλλά µέ τάς µωαµεθανικάς, α¥τινες µετέβαλον τά 

îερά ταÜτα îδρύµατα ε¨ς τζαµία, ¬τε κατέκτησαν τήν νÉσον. 

 \Eκτός τ΅ν âκκλησι΅ν τούτων •πάρχουσι τρεÖς ôλλαι ôξιαι µνείας. Πρώτη ™ 

âκκλησία, ™ κατά παράδοσιν λεγοµένη «≠Aγιος Nικόλαος τ΅ν ‰ Aγγλων», âν 

Λευκωσί÷α, πλησίον τÉς καθεδρικÉς τοιαύτης. ^H âκκλησία α≈τη θά àνÉκεν ε¨ς τήν 

àγγλικήν àδελφότητα, îδρυθεÖσα âν S. Jean d’ Acre, κατά τόν δωδέκατον α¨΅να, 

πρός τιµήν τοÜ êγίου ΘωµÄ Kανταβριγίας, •πό τινος ‰ Aγγλου îερέως, ¬στις •πÉρξε 

διάκονος ε¨ς τό Ralph de Diceto καί îερεύς τοÜ ^Aγίου Παύλου. \Aλλά àφ’ οy εrναι 

γνωστόν, ¬τι οî îππόται τοÜ àγίου ΘωµÄ κατέσχον ο¨κίαν µέ µονύδριον, 

çνοµαζόµενον ±γιος Nικόλαος âν Λευκωσί÷α, τοÜτο δέν εrναι ôλλο παρά α≈τη ™ 

âκκλησία, χρησιµοποιουµένη νÜν ½ς κυβερνητική àποθήκη καί îσταµένη ε¨ς τήν 

νότιον πλευράν τοÜ µεγάλου τζαµιοÜ. 

                                                
19. Bλέπε Ch. Enlart, Histoire de l’ Art Cothique en Chypre. 

20. Tά θεµέλια τÉς ^Aγίας Σοφίας âν Λευκωσί÷α âτέθησαν τ΅ 1209. ^H âκκλησία 

πρ΅τον καθιερώθη, καίτοι µή πλήρης, τ΅ 1228 ε¨ς τήν ^Aγίαν Σοφίαν. KατεÖχε τήν 

θέσιν τÉς ëλληνικÉς καθέδρας καί διετήρησε τόν τίτλον καί τήν àφιέρωσιν. 
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 Δευτέρα âκκλησία εrναι ≤ν τζαµίον τÉς êγίας A¨κατερίνης, âπίσης âν 

Λευκωσί÷α, κατά τούς µεσαιωνικούς χρόνους ναΰδριον µοναστηρίου. Tρίτη âκκλησία 

εrναι ™ µεγάλη καί τελεία âν \Aµµοχώστω, ≥τις - καθώς ™ τÉς Λευκωσίας, âκαλεÖτο 

±γιος Nικόλαος τ΅ν ‰ Aγγλων - âχρησιµοποιήθη •πό τ΅ν Tούρκων καί τώρα •πό 

τÉς àγγλικÉς κυβερνήσεως, ½ς àποθήκη τÉς δεκατείας. ^H \Aµµόχωστος εrναι 

πλήρης λειψάνων µεσαιωνικ΅ν âκκλησι΅ν, àλλ’ αî πλεÖσται qσαν µικραί. Erν’ 

àδύνατον νά ε€πωµεν, πόσαι •πÉρχον πρό πεντακοσίων ¦δη âτ΅ν. 

 Πολλοί µοναχοί τ΅ν διαφόρων ôλλων ταγµάτων qλθον ε¨ς τήν Kύπρον âκ 

Παλαιστίνης καί Συρίας ¨δί÷α κατά τό ≥µισυ δεύτερον τοÜ δεκάτου τρίτου α¨΅νος, 

¬τε οî MαµελοÜκοι τÉς A¨γύπτου âξήλειφον τά τελευταÖα λείψανα τÉς φραγκικÉς 

δυνάµεως ε¨ς  âκείνας τάς χώρας. Mεγάλη üθησις âδόθη ε¨ς τήν αûξησιν τÉς 

\Aµµοχώστου, διά τÉς πτώσεως τοÜ S. Jean D’ Acre, τοÜ τελευταίου στηρίγµατος 

τ΅ν σταυροφόρων ε¨ς τήν ^Aγίαν ΓÉν (1291 µ.X.), âπειδή ï βασιλεύς τÉς Kύπρου 

âπεξέτεινε καί âνίσχυσε τήν \Aµµόχωστον âπί τFÉ âλπίδι νά καταστήσFη ταύτην 

àντιστάθµισµα τοÜ S.Jean D’ Acre. ≠Oσοι öφυγον τό ξίφος τ΅ν Mαµελούκων, âπί 

τÉς νήσου Kύπρου ε≈ρισκον καταφύγιον, àλλ’ qλθε καιρός, ïπότε οî τροµεροί 

δι΅κται τ΅ν Xριστιαν΅ν σταυροφόρων âπÉλθον καί κατά τÉς Kύπρου. T΅ 1426 

στρατός âκ Mαµελούκων àπεβιβάζετο ε¨ς τήν νότιον àκτήν τÉς Kύπρου. ^O 

βασιλεύς καί οî ïπαδοί του ½πλισµένοι âφώρµησαν, ¥να καταβάλουν τούς 

âπιδροµεÖς, πρός ο≈ς συνÉψαν µάχην âν Xοιροκοιτί÷α, χωρίω κειµένω ε¨ς τό µέσον 

τÉς ïδοÜ àπό ΛεµεσοÜ ε¨ς Λάρνακα. ^H τύχη τοÜ πολέµου öκλινε κατά τ΅ν 

χριστιαν΅ν, ο¥τινες κατεσφάγησαν καί διεσώθησαν φεύγοντες, àφήσαντες τόν 

βασιλέα των καί πολλούς ôρχοντας α¨χµαλώτους τοÜ âχθροÜ.  

 Mετά τοÜτο οî MουσουλµÄνοι κατέστρεψαν, διά πυρός καί σιδήρου τήν 

χώραν âπί πολλάς λεύγας, κατεδαφίσαντες âκκλησίας καί µοναστήρια, âκτός 

âκείνων, ±τινα âµπεριείχοντο âντός τ΅ν τειχ΅ν τ΅ν πόλεων. ^O α¨χµάλωτος 

βασιλεύς äδύνατο νά âπανακτήσFη τόν θρόνον του, âάν συνεφώνει νά πληρώσFη 

âτήσιον φόρον πρός τόν σουλτÄνον τ΅ν Mαµελούκων, καί ï φόρος οyτος öπρεπε νά 

πληρώνηται ùχι µόνον •πό τ΅ν διαδόχων του âκ τ΅ν Λουζινιάνων, àλλά καί •πό 

τ΅ν ^Eνετ΅ν âπίσης, µέχρις ¬του τό κράτος τ΅ν Mαµελούκων àπερροφήθη •πό τ΅ν 

Tούρκων Mωαµεθαν΅ν, τ΅ 1517 µ.X. 

 \Eκ τ΅ν âκκλησι΅ν καί µοναστηρίων, ¬σα διέφυγον τήν καταστροφήν τ΅ 

1426, µερικά κατεστράφησαν τ΅ 1460, κατά τόν âµφύλιον πόλεµον µεταξύ τ΅ν 

çπαδ΅ν τÉς βασιλίσσης Kαρλόττας καί τ΅ν çπαδ΅ν τοÜ àδελφοÜ της \Iακώβου τοÜ 

νόθου, ¬στις κατέλαβε τόν θρόνον, τFÉ βοηθεί÷α τοÜ σουλτάνου τ΅ν Mαµελούκων. T΅ 

1567 µ.X., οî ^Eνετοί κατέστρεψαν µέγα µέρος τÉς Λευκωσίας, ¥να κατασκευάσωσι 

µικρότερον καί εéκολώτερον περιτείχισµα· ™ âργασία α≈τη κατέστρεψε περί τάς 80 



28 

âκκλησίας. Λυπηρά θυσία καί τοσούτω µÄλλον λυπηροτέρα, καθ’ ¬σον àπέτυχε νά 

σώσFη âκείνους, ο¥τινες τήν •πέστησαν, âκ τÉς µανίας τοÜ âχθροÜ21. 

 

6. ^H âπαναφορά τÉς \Oρθοδόξου \AρχιεπισκοπικÉς \Eκκλησίας. ^H δίκη τοÜ 

\Aθανασίου (1572 - 1602 µ.X.) 

 ^H τουρκική κατάκτησις âπανέφερε τήν âγκαθίδρυσιν τÉς ¨θαγενοÜς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου, τήν ïποίαν µετά τÉς τ΅ν Mαρωνιτ΅ν àνεγνώριζαν, ½ς τήν 

µόνην âκκλησίαν Xριστιανικήν οî κατακτηταί. Διά τόν ëλληνικόν çρθόδοξον 

πληθυσµόν ™ κατάρριψις τÉς ëνετικÉς κυβερνήσεως qτο êπλ΅ς µεταβολή κυρίων, 

καί €σως âπί τό βέλτιον. Oî ≠Eλληνες •πεχρεώθησαν νά πληρώνουν χαράτσι ¦ 

κεφαλικόν φόρον, âκ τοÜ ïποίου âξFηροÜντο πάντες οî MουσουλµÄνοι, καί µόνον διά 

τÉς âπιβολÉς τοÜ φόρου τούτου καί ôλλων διατάξεων äδύναντο νά µείνουν 

Xριστιανοί. Tά ο¨κονοµικά των βάρη qσαν κατά πÄσαν πιθανότητα âλαφρότερα 

âκείνων, ±τινα εrχον κατά τήν ëνετικήν κυριαρχίαν τÉς νήσου καί αî âπιτιµήσεις 

καί καταπιέσεις τ΅ν Mωαµεθαν΅ν πρός τούς àπίστους δέν qσαν χειρότεραι, àλλ’ 

εéνοϊκώτεραι τ΅ν κατά τήν λατινικήν κυριαρχίαν, ïπότε ™ âκκλησία διFήρει τούτους 

ε¨ς αîρετικούς καί σχισµατικούς.  

 ^O TοÜρκος âκυβέρνα τούς Xριστιανούς •πηκόους του âν Kύπρω, ¬πως 

àλλαχοÜ, διά τ΅ν âπισκόπων των ε¨ς ο≈ς ùχι µόνον âπέτρεπεν, àλλά καί âβοήθει, 

¥να συλλέγωσι προσφοράς ε¨ς χρÉµα καί ε€δη àπό τοÜ λαοÜ των. ^Yπό τήν 

κυριαρχίαν του αî âπισκοπαί καί τά µοναστήρια εrχον τό δικαίωµα νά öχωσι 

περιουσίαν, προσθέτοντα ο¨κίαν âπί ο¨κίας καί àγρόν âπί àγροÜ. \Aλλ’ ëκάστη 

âπισκοπή qτο τόπος τιµÉς καί âκτιµήσεως àγοραζόµενος. Oéδείς âπίσκοπος äδύνατο 

νά àνέλθFη ε¨ς τήν ≤δραν, χωρίς τοπικ΅ς ν’ àναγνωρισθFÉ •πό τ΅ν τουρκικ΅ν àρχ΅ν 

καί τό βεράτιον ¦ αéτοκρατορικόν öγγραφον àπεκτÄτο, καθώς ™ πολιτεία τοÜ 

Kλαυδίου Λυσίου, διά πληρωµÉς µεγάλου ποσοÜ χρηµάτων. ≠Iνα συναθροίσωσι, δι’ 

ëαυτούς ¬,τι âπλήρωσαν διά τό βεράτιον καί δι’ ¬σα àπό καιροÜ ε¨ς καιρόν öδιδον 

ε¨ς διαφόρους περιστάσεις, οî âπίσκοποι äναγκάζοντο νά φορολογ΅σι τόν λαόν των. 

                                                
21. ^H Mεσαιωνική Λευκοσία âστολίζετο µέ 250 âκκλησίας. ^H \Aµµόχωστος qτο 

àκόµη πλουσιωτέρα ε¨ς âκκλησίας, διότι •πάρχει îστορική παράδοσις, ¬τι •πÉρχεν 

âκκλησία δι’ ëκάστην ™µέραν τοÜ öτους! Erν’ àδύνατον âν τούτοις νά πιστεύσωµεν 

τοÜτο - âκτός δι’ ≤να, ¬στις âπεσκέφθη τήν χώραν - διότι ï àριθµός τ΅ν âκκλησι΅ν 

τÉς \Aµµοχώστου φέρεται πάρα πολύ âξωγκωµένος. ^O àριθµός τ΅ν âκκλησι΅ν τÉς 

Λευκωσίας δέν εrναι εûκολον νά πιστοποιηθFÉ, âάν µή γνωρίζωµεν τά ¬ρια àκριβ΅ς 

τÉς µεσαιωνικÉς πόλεως, ≥τις κατεÖχε περισσοτέρας διαστάσεις àπό τήν νεωτέρα 

τοιαύτην. 
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 T΅ 1572 τέσσαρες µοναχοί ½ρίσθησαν âκ Kωνσταντινουπόλεως δι’ 

âπισκοπικόν àξίωµα, âξ zν τρεÖς qσαν Kύπριοι καί ï τέταρτος µή Kύπριος. \Eκ 

Kωνσταντινουπόλεως qλθον ε¨ς Kύπρον, ¥να καταλάβωσι τάς τέσσαρας âπισκοπάς 

τÉς νήσου. Oî \Oρθόδοξοι âπίσκοποι κατά τήν τουρκικήν κατοχήν εrχον τήν τύχην 

τ΅ν Λατίνων àδελφ΅ν των, ε¨ς ο≈ς âπεβάλλετο ¦ θάνατος ¦ δουλεία, œστε ™ 

\Eκκλησία τÉς Kύπρου äναγκάζετο νά λαµβάνFη τήν âπικύρωσιν τ΅ν âπισκόπων 

της, âκ Kωνσταντινουπόλεως. Oî çρθόδοξοι Kύπριοι διετήρησαν τόν äλαττωµένον 

àριθµόν âπισκοπ΅ν, α¥τινες τοÖς παρεχωρήθησαν •πό τ΅ν Λατίνων καί τέσσαρας 

àκριβ΅ς âπισκοπάς äδύνατο νά διατηρήσFη ï λαός τÉς Kύπρου. 

 Exς τ΅ν àνωτέρω µνηµονευθέντων µοναχ΅ν, çνοµαζόµενος Tιµόθεος, öγινεν 

àρχιεπίσκοπος Λευκωσίας καί οî ôλλοι τρεÖς âπίσκοποι Πάφου, ΛεµεσοÜ καί 

\Aµµοχώστου, διότι αî âπισκοπαί µετεφέρθησαν àπό τ΅ν χωρίων ε¨ς τούς θρόνους 

τούτους τ΅ν πόλεων, ïπόθεν τάς âξεδίωξαν οî ΛατÖνοι. E¨ς παράρτηµα τÉς îστορίας 

τÉς Kύπρου γραφείσης •πό τοÜ KυπριανοÜ, Kυπρίου µοναχοÜ [^Eνετία 1788) κατά 

τήν παρελθοÜσαν ëκατονταετηρίδα, •πάρχει κατάλογος ≤ξ µητροπολιτ΅ν µέ 25 

âπαρχιακούς θρόνους, ο¥τινες •πετίθετο ¬τι •πÉρχόν ποτε âν Kύπρω. \Eάν ™ 

παράδοσις, âφ’ wς στηρίζεται ï κατάλογος οyτος, εrναι àληθής, πρέπει νά 

àναφερθ΅µεν ε¨ς âποχήν πολύ πρό τοÜ µεσαίωνος, προϊµώτερον καί αéτ΅ν τ΅ν 

προνοµίων τοÜ Zήνωνος, ¬στις κατέστησε τόν âπίσκοπον ΣαλαµÖνος µόνον 

µητροπολίτην Kύπρου. \Eν τούτοις, ™ παράδοσις α≈τη φαίνεται ¬τι âξήσκησεν 

âπιρροήν τινα âπί τόν τίτλον καί τό àξίωµα µετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν καί 

διετηρήθη •πό τ΅ν τρι΅ν âπισκόπων, ο¥τινες διεµοίρασαν µετά τοÜ àρχιεπισκόπου 

τήν πνευµατικήν διακυβέρνησιν τοÜ χριστιανικοÜ πληθυσµοÜ. ‰ Oχι µόνον ï 

àρχιεπίσκοπος, àλλά καί οî \Eπίσκοποι Πάφου, Kιτίου καί Kερυνείας âπίσης εrναι 

µητροπολÖται. ^O àρχιεπίσκοπος Kύπρου, ½ς πρωθιεράρχης µεταξύ µητροπολιτ΅ν, 

εrναι πατριάρχης κατ’ ùνοµα. Δέν •πάρχουν ¬µως χωρεπίσκοποι ε¨ς καµµίαν 

Mητρόπολιν, àλλά αî âπαρχίαι δέν δύνανται νά κληθοÜν âπαρχίαι - εrναι τόσον 

µικραί, œστε δέν εrναι α¨σθητή ™ àνάγκη παρουσίας τοιούτων χωρεπισκόπων. 

 ^H µαρτυρία τ΅ν ταξιδιωτ΅ν τοÜ µεσαίωνος δεικνύει, ¬τι ™ \Aµµόχωστος 

πολύ πρό τοÜ 1400, ¦ρχισε νά παρακµάζFη. Mετά τήν âκδίωξιν τ΅ν ^Eνετ΅ν ™ 

παρακµή qτο τόσον µεγάλη, œστε âντός 40 âτ΅ν ™ πόλις öγινεν êπλ΅ς σκιά τÉς 

προηγουµένης καί δέν âθεωρεÖτο •πό τ΅ν \Oρθοδόξων ½ς âπαρκούντως àναγκαία, 

¥να εrναι κέντρον âπαρχίας. ‰ Eγινεν ™ διανοµή χωρ΅ν àναλόγως καί ï 

àρχιεπίσκοπος öλαβε τήν âπαρχίαν \Aµµοχώστου •πό τήν δικαιοδοσίαν του, 

παραδώσας µέγα µέρος τÉς πρότερον âπαρχίας του ε¨ς τόν νεωστί îδρυθέντα θρόνον 
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Kερυνείας, ε¨ς τήν βόρειον παραλίαν22. ^H διανοµή α≈τη διατηρεÖται µέχρι σήµερον. 

Aî τέσσαρες âπαρχίαι τÉς Kύπρου δύνανται νά διαιρεθ΅σιν àναλόγως τÉς 

γεωγραφικÉς θέσεώς των ε¨ς δύο, βορείαν [Λευκωσία, Kυρήνεια] καί νοτίαν [Πάφος 

καί Kίτιον]. ^Eκάστη τ΅ν βορείων âπαρχι΅ν εrναι µεγαλυτέρα τ΅ν τÉς νοτίου καί ™ 

τÉς Kερυνείας, καίτοι τελευταίως σχηµατισθεÖσα καί τελευταία οsσα, ½ς πρός τήν 

τάξιν, δέν εrναι πολύ κατωτέρα ε¨ς öκτασιν ½ς πρός τήν àρχιεπισκοπικήν τοιαύτην.  

 ^H σχέσις µεταξύ τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν καί πολιτικ΅ν âπαρχι΅ν φαίνεται ε¨ς 

τόν àκόλουθον πίνακα: 

I. \Eπαρχίαι     II. Διοικήσεις 

1. Λευκωσίας     1. Λευκωσίας 

2. Πάφου     2. \Aµµοχώστου 

3. Kιτίου     3. Λάρνακος 

4. Kερυνείας     4. ΛεµεσοÜ 

      5. Πάφου 

      6. Kερυνείας 

III. \Aναλογία \Eπαρχι΅ν καί Διοικήσεων 

1. ΛEYKΩΣIAΣ 

 Tό ≥µισυ àνατολικόν τÉς διοικήσεως Λευκωσίας, ™ διοίκησις \Aµµοχώστου 

καί µέρος τÉς διοικήσεως Λάρνακος. 

2. ΠAΦOY 

 ^H διοίκησις Πάφου καί µέρος τÉς διοικήσεως ΛεµεσοÜ. 

3. KITIOY 

 Mέρος τÉς διοικήσεως ΛεµεσοÜ καί τό πλεÖστον τÉς διοικήσεως Λάρνακος. 

4. KEPYNEIAΣ 

 ^H διοίκησις Kερυνείας καί τό δυτικόν ≥µισυ τÉς διοικήσεως Λευκωσίας.  

 \Aµφότεραι αî πόλεις Λάρναξ καί Λεµεσός âµπερικλείονται ε¨ς τήν âπαρχίαν 

Kιτίου. ^H µητρόπολις ¦ καθεδρικός ναός, µετά τÉς διαµονÉς τοÜ µητροπολίτου, 

εrναι âν Λάρνακι, τήν νεωτέραν àντιπρόσωπον τÉς àρχαίας φοινικικÉς πόλεως 

Kιτίου. 

 Kατά τά τελευταÖα τρία öτη τοÜ δεκάτου ≤κτου α¨΅νος καί τά πρ΅τα δύο τοÜ 

δεκάτου ëβδόµου (1598-1602 µ.X.) ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου διεταράχθη •πό τÉς 

κακÉς διαγωγÉς τοÜ àρχιεπισκόπου \Aθανασίου. ^O Mελέτιος ΠηγÄς, ï φίλος καί 

διδάσκαλος τοÜ περιφήµου Kυρίλλου Λουκάρεως, âλάµβανε πικρά παράπονα καί 

âσπευσµένας âκκλήσεις πρός âπέµβασιν παρά τ΅ν Kυπρίων - ¨δί÷α παρά τ΅ν 

κατοίκων Λευκοσίας καί \Aµµοχώστου -  àκριβ΅ς καθ’ ¬ν χρόνον προήγετο âξ 

                                                
22. ^H πρώτη âµφάνισις τοÜ θρόνου Kερυνείας öγινε τ΅ 1609 µ.X. 
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\Aλεξανδρείας ε¨ς Kωνσταντινούπολιν, τ΅ 1518 µ.X.23. Aî κατά τοÜ \Aθανασίου 

κατηγορίαι qσαν ¬τι διέτασσεν, ¥να τά àρχαÖα «àντιµήνσια» τÉς âπαρχίας του 

καταστρέφωνται ¦ χρησιµοποι΅νται ε¨ς κοινήν χρÉσιν, καί äνάγκαζε τόν κλÉρον νά 

àγοράζFη νέα τοιαÜτα, τά ïποÖα αéτός προεµήθευεν. \Aκόµη κατηγορεÖτο, ¬τι 

κατέστρεψεν àρχαÖον âπισκοπικόν θρόνον, ¬στις âχρησιµοποιεÖτο •πό τ΅ν 

πατριαρχ΅ν ^Iερουσαλήµ, ¥να πλουτίσFη âκ τ΅ν λειψάνων του. \Eπί πλέον âπέτρεπεν 

ε¨ς τούς λαϊκούς τέταρτον γάµον καί ε¨ς τούς îερεÖς τρίτον γάµον καί διά διαφόρων 

µέσων διέλυε τήν îερότητα τοÜ γάµου, διαζευγνύων καί •πανδρεύων πρόσωπα, 

ïσάκις âπληρώνετο διά τοÜτο. 

 ^O Mελέτιος öγραψε πρός τόν \Aθανάσιον παρακαλ΅ν, ¥να τ΅ δοθ΅σιν 

âξηγήσεις τ΅ν κατηγορι΅ν τούτων, εrτα δέ ε•ρών, ¬τι ï àρχιεπίσκοπος οûτε τόν 

öλαβεν •π’ ùψιν, τόν συνεβούλευσεν. \Aλλ’ αî âπιστολαί καµµίαν âντύπωσιν δέν 

öκαµον ε¨ς τόν \Aθανάσιον, ¬στις âτήρει σιγήν, âλπίζων ε¨ς τήν •ποστήριξιν τοÜ 

Tούρκου διοικητοÜ Kύπρου. Tότε ï Mελέτιος öστειλε πρεσβείαν ε¨ς Kύπρον, ¥να 

κάµFη âρεύνας µετά τ΅ν ôλλων âπισκόπων τÉς Kύπρου, διά τάς κατά τοÜ 

πρωθιεράρχου κατηγορίας καί âκφέρωσι κρίσιν âπί τFÉ βάσει τ΅ν àποδείξεων. ^O 

\Aθανάσιος âκλήθη τρίς, ¥να âµφανισθFÉ ε¨ς τό δικαστήριον τοÜτο, àλλά παρήκουσε 

καί ™ κρίσις âγένετο κατ’ αéτοÜ. \Eκηρύχθη καθFηρηµένος, ε¨ς δέ τήν καθαίρεσιν 

àπήντησε καλέσας ε¨ς βοήθειαν τούς Mουσουλµάνους φίλους του, ο¥τινες καί 

âφυλάκισαν τούς πρέσβεις. T΅ 1599, ï Mελέτιος qλθε πάλιν ε¨ς \Aλεξάνδρειαν. Oî 

Kύπριοι καί πάλιν àνεφέρθησαν ε¨ς τοÜτο, àλλ’ οyτος συνεβούλευσε ν’ 

àναφερθ΅σιν ε¨ς τόν διάδοχόν του, MατθαÖον B΄, ε¨ς Kωνσταντινούπολιν. Mετά 

                                                
23. Δέν qτο ™ πρώτη φορά, καθ’ ≥ν ï Mελέτιος âλάµβανεν àναφοράς âκ Kύπρου. T ΅ 

1592 εxς διάκονος, çνοµαζόµενος Λεόντιος, κατώκησεν ε¨ς Λεµεσόν καί âκεÖ 

παρηνώχλει τούς Xριστιανούς, διά δηµοσίων διαλέξεών του, α¥τινες εrχον 

λατινίζοντα χαρακτÉρα, ½ς πρός τήν âκπόρευσιν τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος καί τήν 

χρÉσιν àζύµου ôρτου âν τFÉ Eéχαριστί÷α. ^O Λεόντιος κατήγετο âκ Kύπρου, àλλ’ 

öµενε πολλά öτη âν Kερκύρ÷α καί \Iταλί÷α πρός θεολογικάς µελέτας καί ï λατινίζων 

χαρακτήρ του qτο àποτέλεσµα τÉς âπιδράσεως τÉς \Iταλίας καί Kερκύρας. ^O 

Mελέτιος, παρακληθείς •πό τÉς κοινότητος ΛεµεσοÜ, àπήντησε δι’ âπιστολÉς, âν Fw 

κατεδίκαζε τήν συζήτησιν τοιούτων θεµάτων, ε¨ς χρόνους καθ’ ο≈ς αî \Eκκλησίαι 

öζων •πό ξένον ζυγόν. ^O Λεόντιος φαίνεται ν’ àπεδέχθη τήν àποκήρυξιν µετά 

νηφαλιότητος καί ™ κατόπιν διαγωγή του âκέρδισε τήν âµπιστοσύνην τ΅ν 

συµπατριωτ΅ν του, διότι τ΅ 1600 µ.X. âξελέγη ™γούµενος ε€ς τι µοναστήριον âν 

Λευκοσί÷α. 



32 

µακράς âρεύνας τοÜ Mατθαίου καί τÉς συνόδου του âξεδόθη àπόφασις âπικυροÜσα 

τήν κρίσιν τ΅ν âπισκόπων Kύπρου καί τ΅ν πρέσβεων τοÜ Mελετίου. 

 ^H âπικύρωσις α≈τη âστάλη ½ς γράµµα •πό τοÜ Mατθαίου B΄ πρός τούς 

âπισκόπους, τόν κλÉρον καί λαόν τÉς Kύπρου, κατά τόν \Iούνιον 1600 µ.X. Tά 

γεγονότα, ½ς γράφονται âν τFÉ âπιστολFÉ, àποδεικνύουσιν ¬τι ï \Aθανάσιος καί ï 

διοικητής Kύπρου âν Λευκωσί÷α, φυλακίσαντες τούς πρέσβεις τοÜ Mελετίου, 

ε•ρέθησαν ε¨ς àντίθεσιν γνωµ΅ν µέ τάς àρχάς Kωνσταντινουπόλεως, διότι ï 

MατθαÖος B΄ λέγει, ¬τι οî àπεσταλµένοι τοÜ προκατόχου του εrχον τήν βασιλικήν 

καί âκκλησιαστικήν ôδειαν, τό ïποÖον σηµαίνει ¬τι àπεστάλησαν •πό τοÜ 

πατριάρχου µέ àναγνώρισιν καί συγκατάθεσιν τοÜ σουλτάνου. ^O \Aθανάσιος, µετά 

τό γράµµα τοÜ Mατθαίου B΄, âξαφανίζεται τÉς σκηνÉς καί τήν θέσιν του 

καταλαµβάνει ï Bενιαµίν, âγγράµµατος µοναχός, ¬στις µέχρι τοÜδε qτο 

àντιπρόσωπος τοÜ \Aθανασίου •πό τόν τίτλον âπίσκοπος Σολέας24.    

 \Eν΅ ™ âκκλησία τÉς Kύπρου âταράσσετο •πό τ΅ν ταραχ΅ν τούτων, ï 

\Iωακείµ, πατριάρχης \Aντιοχείας, âθεώρησε τήν περίστασιν κατάλληλον, ¥να 

κατορθώσFη νά âπιβάλFη τά àπαγορευθέντα δικαιώµατα \Aντιοχείας âπί τÉς Kύπρου. 

Erναι πιθανόν, ¬τι ï ζÉλος του προήρχετο âκ τοÜ σεβασµοÜ, ¬ν âδείκνυε πρός τόν 

Mελέτιον, àπό τοÜ ïποίου οî Kύπριοι âζήτουν συµβουλάς καί βοήθειαν πρ΅τον ε¨ς 

τήν περίπτωσιν τοÜ λατινίζοντος Λεοντίου καί δεύτερον ε¨ς τάς ταραχάς, α¥τινες 

äγέρθησαν, ≤νεκα τοÜ \Aθανασίου. ^H Kύπρος κεÖται πλησιέστερον πρός τήν 

\Aντιόχειαν, παρά πρός πάντα ôλλον πατριαρχικόν θρόνον. \Eκτός τούτου âξ 

\Aντιοχείας ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου âλάµβανε τό ±γιον µύρον. Διά τοÜτο ï 

\Iωακείµ äδύνατο νά δικαιολογηθFÉ, ¬τι οî Kύπριοι öπρεπε νά θέτουν διαιτητήν των 

τόν πατριάρχην \Aντιοχείας, παρά τόν Kωνσταντινουπόλεως καί \Aλεξανδρείας. 

\Aφ’ οy ™ àρχιεπισκοπική ≤δρα qτο κενή, διά τÉς καθαιρέσεως τοÜ \Aθανασίου, ï 

\Iωακείµ âπίστευεν, ¬τι τοÜ âδόθη περίστασις νά âπεκτείνFη τήν âπιρροήν του. \Eάν 

äδύνατο νά πείσFη τούς Kυπρίους νά ε≈ρFη διάδοχον τοÜ \Aθανασίου, τό 

προηγούµενον τοÜτο θά âχρησιµοποιεÖτο δι’ ôλλας περιστάσεις. Προσεκάλεσε λοιπόν 

τούς Kυπρίους νά τραπ΅σι ταύτην τήν πορείαν, ≥ν âνόµιζεν çρθήν, ≤νεκα δύο 

λόγων: α. Exς κανών τÉς âν Nικαί÷α Συνόδου öδιδε τό δικαίωµα ε¨ς τόν 

πρωθιεράρχην \Aντιοχείας νά προµηθεύFη âπισκόπους, διά τήν \Eκκλησίαν τÉς 

                                                
24. Δέον νά •ποµνησθFÉ ¬τι ™ Σολέα qτο χωρίον, ε¨ς ¬ ï διάδοχος τοÜ \Aποστόλου 

Bαρνάβα κατέφυγε, κατά τήν λατινικήν κυριαρχίαν. T΅ 1602 ï Bενιαµίν 

κατώρθωσε νά àποκτήσFη εéρυτέραν àναγνώρισιν τÉς κανονικÉς του θέσεως •πό 

τοÜ Nεοφύτου, διαδόχου τοÜ Mατθαίου B΄. 
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Kύπρου, β. ≠Oτι µία âντολή âδίδετο ε¨ς αéτόν •πό τοÜ πατριάρχου Kων)πόλεως, ¥να 

âγκαθιδρύσFη διάδοχον ε¨ς τήν κενήν àρχιεπισκοπικήν ≤δραν. 

 \Aλλ’ οî Kύπριοι δέν äδύναντο νά δεχθ΅σιν τάς προσφοράς τοÜ \Iωακείµ. ^O 

Mελέτιος âλάµβανεν âπιστολάς παρά τούτων, διά τάς πανουργίας τοÜ àδελφοÜ 

\Aντιοχείας, καί ï \Iωακείµ δέν âκέρδισε τίποτε âκ τ΅ν àποπειρ΅ν του κατά τÉς 

âλευθερίας τ΅ν Kυπρίων, παρά µίαν σοβαράν àντίστασιν καί àµείλικτον 

àποκάλυψιν τ΅ν ψευδ΅ν προοθέσεών του, παρά τοÜ πατριάρχου \Aλεξανδρείας. 

 Aî àξιώσεις, âφ’ zν äθέλησεν ï \Iωακείµ νά στερεώσFη τά δικαιώµατά του, ¥να 

προµηθεύσFη âπίσκοπον, διά τήν θέσιν τοÜ καθFηρηµένου \Aθανασίου, âφάνησαν 

àστήρικτοι, διότι, âάν εrχε τοιαύτην δύναµιν διά κανόνος ο¨κουµενικÉς συνόδου, 

¥να πράξFη τοÜτο, τίς ™ àνάγκη ε¨δικÉς πρεσβείας âκ Kωνσταντινουπόλεως; \Aλλ’ ½ς 

γεγονός εrναι ¬τι ï κανών, ¬ν âδείκνυεν ï \Iωακείµ, δέν ε•ρίσκετο ε¨ς τούς 

αéθεντικούς κανόνας τÉς πρώτης âν Nικαί÷α συνόδου. ^H σύνοδος α≈τη öκαµεν 

ε€κοσι µόνον κανόνας καί ï àπό τοÜ \Iωακείµ κανών qτο 42ος, àνήκων ε¨ς 

àπόκρυφόν τινα σειράν, ε•ρισκοµένην ε¨ς τήν àραβικήν, καί àπεδόθη κατόπιν ε¨ς 

τήν σύνοδον Nικαίας, ¥να âκφράσFη τόν σκοπόν τ΅ν ψευδ΅ν προθέσεων τοÜ θρόνου 

\Aντιοχείας âπί τÉς Kύπρου. \Eπί πλέον ï \Iωακείµ οéδέποτε öλαβε παραγγελίαν âκ 

Kωνσταντινουπόλεως, ¥να âργασθFÉ διά τήν κενήν θέσιν τοÜ àρχιεπισκόπου. ^O 

πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως öλαβε τήν àναφοράν τ΅ν Kυπρίων καί θά öκρινε 

µετά τ΅ν 12 συνοδικ΅ν µελ΅ν25. 

 Aî âπιτιµήσεις τοÜ Mελετίου äνάγκασαν τόν \Iωακείµ νά σιωπήσFη καί öκτοτε 

οéδείς ¦κουσε περί àπαιτήσεων τ΅ν \Aντιοχέων âπί τÉς Kύπρου. Πρός δέ καί τό 

πλεονέκτηµα νά προµηθεύFη ε¨ς τήν \Eκκλησίαν ±γιον µύρον àφFηρέθη àπό τοÜ âξ 

\Aντιοχείας καί àνήκει τώρα ε¨ς τήν Kωνσταντινούπολιν. ^H µεταβολή α≈τη öγινε 

πρό τινων âτ΅ν. oHτο öµµεσον àποτέλεσµα τ΅ν ταραχ΅ν, α¥τινες συνέβησαν âν 

Συρί÷α τ΅ 1860 µ.X. ^H διακοπή τοÜ âµπορίου, ≤νεκα τ΅ν ταραχ΅ν, διέκοψε τήν 

κατασκευήν τοÜ µύρου καί ï àρχιεπίσκοπος Kύπρου, ε•ρών τήν προµήθειαν 

δύσκολον âκ Συρίας, κατέφυγεν ε¨ς Kωνσταντινούπολιν καί τό προηγούµενον 

τοÜτο öγινεν ¦δη συνήθεια. 

 

7. ^H \Eκκλησία τÉς Kύπρου κατά τόν 17ον α¨΅να 

 Mετά πεντήκοντα öτη àπό τÉς καθαιρέσεως τοÜ \Aθανασίου, ï πατριάρχης 

Kωνσταντινουπόλεως, µετά τÉς συνόδου, âκλήθη πάλιν πρός λύσιν ôλλου 

âκκλησιαστικοÜ ζητήµατος âν Kύπρω. \Eν τFÉ περιστάσει ταύτFη ζήτηµα äγέρθην, ½ς 

                                                
25. \Eπιστολή Mελετίου πρός \Iωακείµ, Σεπτεµβρίου 5η A.M. 7108 (=1600 µ.X.), ε¨ς 

τό βιβλίον «E¨δήσεις îστορικαί», •πό Φ. Γεωργίου, σελ. 84-85. 
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πρός τά δικαιώµατα τοÜ àρχιεπισκοπικοÜ àξιώµατος. Oî συνάδελφοι τοÜ 

àρχιεπισκόπου ¦θελον νά •ποβιβάσωσι τά πρωτεÖα του ε¨ς êπλοÜν µόνον τίτλον, µή 

öχοντα καµµίαν •περοχήν, καί οî ôλλοι νά µήν öχουν κανένα µειονέκτηµα. 

‰ Hθελον νά âξασκ΅σι τά αéτά δικαιώµατα âν τFÉ âπαρχί÷α των, µέ τά ïποÖα οyτος 

µόνος qτο κάτοχος, ≤νεκα τ΅ν πρωτείων του, âξασκ΅ν ταÜτα âπί τ΅ν ôλλων œστε, 

âάν âξηκολούθουν ο≈τω πολιτευόµενοι, ™ τάξις καί διάταξις τÉς \Eκκλησίας 

παντελ΅ς θά àνετρέπετο καί àντί ëνός πρωθιεράρχου καί τρι΅ν âπισκόπων θά 

•πÉρχον τρεÖς καί εxς µόνον κοινός ε¨ς πάντας. 

 ^O àρχιεπίσκοπος, ¬στις κατεÖχε τήν ≤δραν, κατά τήν âποχήν ταύτην, 

âδείκνυε µετριότητα, ≥τις πολλάκις προξενεÖ βλάβην. \Aλλά αî •περοπλίαι τ΅ν 

âπισκόπων του âπί τέλους âξήντλησαν τήν •ποµονήν του. ^H θέσις âν τούτοις qτο 

δύσκολος δι’ αéτόν καί κατέφυγεν ε¨ς τόν θρόνον Kωνσταντινουπόλεως, ¬στις 

τώρα qτο περισσότερον παρά ποτέ στÜλος τÉς \Oρθοδόξου ëνότητος. 

 ^O \Iωαννίκιος, πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, συνεκάλεσε σύνοδον âξ 

âπισκόπων, κληρικ΅ν καί ôλλων àρχόντων, διά τήν συζήτησιν τÉς α¨τήσεως τÉς 

Kύπρου καί διά τήν àπόφασιν, ≥ν öπρεπε νά λάβωσιν. ^H κρίσις τÉς συνόδου 

περιεγράφη ε¨ς «πατριαρχικόν συνοδικόν γράµµα», διά τÉς ïποίας δριµύτατα 

âπεκρίνετο ™ ôδικος àπληστίς τ΅ν Kυπρίων âπισκόπων καί εéκριν΅ς ½ρίζετο, ¬τι ï 

àρχιεπίσκοπος εrχε τό δικαίωµα νά âξασκFÉ ε¨ς πÄν µέρος τÉς νήσου τάς αéτάς 

δυνάµεις, ±ς εrχεν âν τFÉ ¨δί÷α του âπαρχί÷α τÉς Λευκωσίας, âν΅ ™ δικαιοδοσία τ΅ν 

âπισκόπων περιωρίζετο µόνον ε¨ς τάς ¨δικάς των âπαρχίας. ^O κλÉρος τÉς âπαρχίας 

Λευκωσίας öπρεπε βεβαίως νά δεικνύFη âξωτερικά τινα σηµεÖα σεβασµοÜ καί τιµÉς 

πρός τούς ôλλους âπισκόπους, ïσάκις âτύγχανον νά παρουσιάζωνται âν τFÉ âπαρχί÷α 

Λευκωσίας, àλλά δέν âφέρετο ½ς πρός àρχιεπίσκοπον πρός αéτούς, οûτε öπρεπεν ï 

κλÉρος οyτος νά •πακούσFη ε¨ς àξιώσεις καί τιµάς €σας πρός τό àξίωµα µόνον τοÜ 

πρωθιεράρχου των. 

 «Tό ùνοµα àρχιεπίσκοπος» öλεγεν ï \Iωαννίκιος «δέν εrναι êπλοÜς κενός 

τίτλος· δηλοÖ πραγµατικήν κυριαρχίαν, καί ™ âξουσία α≈τη ½ρίσθη ½ς φύλαξ κατά 

τοÜ πλήθους τ΅ν àρχόντων, ¬περ εrναι àναρχία âν τFÉ \Eκκλησί÷α26. Oî Kύπριοι 

λοιπόν âπίσκοποι παρηγγέλλοντο νά tσιν εéχαριστηµένοι µέ τήν âξάσκησιν τ΅ν 

καθηκόντων των âντός τ΅ν ïρίων των, δηλαδή âντός τ΅ν âπαρχι΅ν των, καί νά 

àπέχωσιν âκ τÉς àναµίξεως ε¨ς τά τοÜ àρχιεπισκόπου, τοÜ ïποίου τό πρόσωπον καί 

τό àξίωµα ¬λος ï χριστιανικός πληθυσµός τÉς Kύπρου πρέπει νά σέβηται καί 

                                                
26. «\Eπιστολή \Iωαννικίου, πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως πρός τόν 

àρχιεπίσκοπον, τούς âπισκόπους, προϊσταµένους καί τόν χριστιανικόν πληθυσµόν 

τÉς Kύπρου», \Iούλιος  1651 µ.X. Bλ. Φ. Γεωργίου, «E¨δήσεις îστορικαί», σελ. 87-93. 
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οyτινος αî πατρικαί συµβουλαί καί κρίσεις πρέπει νά âκτελ΅νται εéγεν΅ς, 

γνωρίζοντες ¬τι ™ παρακοή καί àντίστασις φέρει ε¨ς τούτους τόν κίνδυνον διαρκοÜς 

καταδίκης. 

 ^O τόνος τοÜ γράµµατος τοÜ \Iωαννικίου εrναι, ½ς λέγει ï Φ. Γεωργίου, 

µÄλλον δεσποτικός, καίτοι ï συγγραφεύς του προβαίνει λέγων, ¬τι τοιοÜτον εrναι 

τό χαρακτηριστικόν τ΅ν πατριαρχικ΅ν διαταγ΅ν κατά τούς χρόνους âκείνους, καί 

€σως οéχί καί ôχρηστον ε¨ς περιστάσεις, ε¨ς ±ς àναµιγνύεται ï πατριάρχης. Δέον νά 

παρατηρηθFÉ ¬τι τό γράµµα âγράφη âν çνόµατι µόνον τοÜ πατριάρχου, ôν καί ™ 

σύνοδος àπετελέσθη âκ δέκα âπισκόπων âπαρχιακ΅ν. 

 E¨ς τήν περίστασιν ταύτην, ¬πως ε¨ς πάσας τοιαύτας τÉς âπεµβάσεως τοÜ 

πατριάρχου καί συνόδου Kωνσταντινουπόλεως ε¨ς ζητήµατα ôλλων \Eκκλησι΅ν τÉς 

\Oρθοδόξου κοινότητος, ε€τε ε¨ς àπάντησιν τ΅ν àναφορ΅ν, ε€τε αéτοπροαιρέτως, ™ 

δύναµις τ΅ν κρίσεων τÉς Kωνσταντινουπόλεως εrχε τάς πηγάς της ε¨ς τήν στενήν 

σχέσιν τοÜ πατριαρχείου µετά τοÜ παλατίου, ¬περ τώρα εrχεν âκ παραδόσεως τήν 

âξουσίαν, àνεξαρτήτως τ΅ν σχέσεων τούτων πρός âπισκοπικόν θρόνον, îδρυµένον 

âπί πόλεως, ≥τις •πÉρξε πρωτεύουσα δευτέρα τοÜ ρωµαϊκοÜ κράτους καί àκόµη qτο 

καί εrναι ™ µητρόπολις τοÜ ^EλληνικοÜ XριστιανισµοÜ. Aî \Oρθόδοξοι \Eκκλησίαι 

âµπερικλειόµεναι âντός τÉς δικαιοδοσίας τοÜ Tούρκου σουλτάνου δέν qσαν 

διατεθειµέναι νά àποκρούσωσι τάς πνευµατικάς âπικρίσεις τοÜ πατριάρχου 

Kωνσταντινουπόλεως, ¨διαιτέρως, ¬ταν αî âπικρίσεις αyται qτο δυνατόν δι’ 

ο¨κονοµικ΅ν συµβιβασµ΅ν µέ τούς Mουσουλµάνους διοικητάς νά δηµιουργήσωσι 

δυσαρέστους συνεπείας. \Eάν οî σουλτÄνοι qσαν \Oρθόδοξοι καί ùχι Mωαµεθανοί, ï 

πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως äδύνατο νά qτο πάπας τÉς \AνατολÉς.  

 ^H âκτίµησις, wς àπελάµβανεν ï πατριάρχης âκτός τ΅ν ïρίων του, δεικνύεται 

ε¨ς τήν διαγωγήν τοÜ Nικηφόρου àρχιεπισκόπου Kύπρου, ¬τε οyτος âδικάσθη καί 

καθFηρέθη •πό τÉς \Eκκλησίας Kωνσταντινουπόλεως, τ΅ 1672 µ.X. ^O πατριάρχης 

καί ™ σύνοδος τÉς αéτοκρατορικÉς πόλεως καθFήρεσαν ≤ναν κληρικόν, Παρθένιον 

çνοµαζόµενον, καί àπέστειλαν αéτόν ε¨ς Kύπρον âξόριστον. ^O Nικηφόρος àσυνέτως 

τόν âδέχθη ε¨ς τήν âκτέλεσιν τ΅ν καθηκόντων του, καί ο≈τω κατεδικάσθη καί 

οyτος. Erναι πολύ àµφίβολον, âάν •πό τάς περιστάσεις ταύτας ¦ •πό ôλλας τινάς, ™ 

καθαίρεσις, καταγγελλοµένη âκ Kωνσταντινουπόλεως κατά τόν Nικηφόρον θά 

εrχεν ¨σχύν χωρίς τινος âνισχύσεως •πό τÉς συνόδου τ΅ν Kυπρίων κληρικ΅ν. 

\Aλλά πρωθιεράρχης, ¬στις εrχε δικαίωµα νά âνδιαφέρηται περί ¬λων τ΅ν 

\Eκκλησι΅ν τÉς \Oρθοδόξου Xριστιανοσύνης27 καί ¬στις äδύνατο νά öχFη τήν 

                                                
27. Bλ. âπιστολήν \Iωαννικίου ε¨ς τό βιβλίον Φ. Γεωργίου, σελ. 87. 
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πολιτικήν καί στρατιωτικήν •ποστήριξιν, διά τήν πρακτικήν âφαρµογήν τ΅ν 

àπαιτήσεών του, δέν qτο δυνατόν νά àπαντήσFη àντιστάσεις. 

 ^O Nικηφόρος âνόµισε καλόν νά δικαιολογηθFÉ πρός τόν πατριάρχην καί 

ταχέως àνεχώρησεν ε¨ς τήν Kωνσταντινούπολιν, ¥να •ποβάλFη συγγνώµην. 

Eéτυχ΅ς âπέτυχε νά πείσFη τόν πατριάρχην καί τήν σύνοδον παραδεχθείς, ¬τι 

öσφαλεν âν àγνοί÷α. ^H •ποταγή του καί µετάνοια εrχεν ½ς συνέπειαν τήν ôρσιν τÉς 

βαρείας ποινÉς του, καί âπέστρεψεν ε¨ς Kύπρον περιχαρής µετ’ âπιστολÉς 

àθωωτικÉς, •πογεγραµµένης •πό τρι΅ν πατριαρχ΅ν, Διονυσίου 

Kωνσταντινουπόλεως, Nεοφύτου \Aντιοχείας καί τοÜ περιφήµου Δοσιθέου 

^Iερουσαλήµ28. 

 \Eπί Nικηφόρου àρχιεπισκόπου öγινε καί τό σπουδαιότατον âκκλησιαστικόν 

γεγονός τοÜ δεκάτου ëβδόµου α¨΅νος âν Kύπρω, ¦τοι ™ συγκρότησις µεγάλης 

συνόδου, •πό τήν προεδρίαν του âν Λευκωσί÷α. ^H σύνοδος α≈τη öκαµεν ëπτά 

κανόνας καί τά πρακτικά της âγράφησαν •πό τοÜ µοναχοÜ ^Iλαρίωνος Tσιγάλα, 

παρά τοÜ ïποίου οî KαπουτσÖνοι, ο¥τινες ¥δρυσαν µονήν âν Kύπρω, âπροµηθεύθησαν 

àντίγραφον εéρύτατα διαδοθέν âν Γαλλί÷α, âν λατινικFÉ µεταφράσει. ^O λόγος τÉς 

àνησυχίας âκ µέρους τ΅ν Pωµαίων κληρικ΅ν, ¥να γίνωσι γνωσταί αî àποφάσεις 

µιÄς àνατολικÉς συνόδου ε¨ς τήν Δύσιν, θά φανFÉ ùχι µόνον âκ τοÜ σκοποÜ τÉς 

συνόδου, τοÜ νά διαµαρτυρηθFÉ δηλ. κατά τ΅ν προτεσταντ΅ν, àλλά καί âκ τÉς 

ïµοιότητος τÉς ρωµαϊκÉς διδασκαλίας πρός τήν διδασκαλίαν τ΅ν ëπτά τούτων 

κανόνων. Oî κανόνες οyτοι âνδιέτριβον ε¨ς τά ëξÉς θέµατα: 1. περί εéχαριστίας, 2. 

περί âπισκοπÉς, 3. περί êγίου µύρου, 4. περί νηστείας τ΅ν Kυριακ΅ν, 5. περί ψήφων 

µοναχ΅ν, 6. περί êγίων ε¨κόνων, καί 7. περί µνηµοσύνων τ΅ν àποθανόντων. 

 ^O πρ΅τος κανών âπιστοποίει τήν µετουσίωσιν τ΅ν δώρων âν τFÉ Eéχαριστί ÷α 

καί ™ ^Eλληνική λέξις «µετουσίωσις» âξηγήθη ½ς àκολούθως:  «Mεταβολή πάσης 

προϋπαρχούσης οéσίας ôρτου καί ο€νου ε¨ς ¬λην τήν οéσίαν τοÜ δεσποτικοÜ 

σώµατός τε καί α¥µατος». TοÜτο qτο σπουδαÖον βÉµα πρός τόν καθολικισµόν, àλλ’ 

àκόµη àξιοσηµείωτος qτο ™ σχέσις τοÜ êγιασµοÜ µέ τάς λέξεις âγκαταστάσεως, àντί 

âπικλήσεως τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος. ^O δεύτερος κανών âπιστοποίει τήν θειότητα 

τοÜ âπισκοπικοÜ àξιώµατος, τήν îεράν του φύσιν καί àνάγκην καί κατεδίκαζε τήν 

διδασκαλίαν τ΅ν Πρεσβυτεριαν΅ν, ½ς αîρετικ΅ν. ^O τρίτος κανών κατεδίκαζε 

πάντας, ¬σοι δέν παρεδέχοντο τό ±γιον χρÖσµα ½ς µυστήριον. \Eπανελάµβανε τόν 

àριθµόν τ΅ν ëπτά µυστηρίων, προδιαγεγραµµένων ε¨ς τούς ëπτά κλάδους τÉς 

àκοιµήτου ëπταφώτου λυχνίας. ^O τέταρτος κανών âπεκύρου τόν κανόνα τÉς 

                                                
28. Πρό τοÜ παρόντος α¨΅νος, οî πατριάρχαι \Aντιοχείας, ^Iερουσαλήµ καί 

\Aλεξανδρείας συχνότατα µετέβαινον ε¨ς Kωνσταντινούπολιν. 
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συνόδου âν Γάγγρ÷α, ¬στις äµπόδιζε τήν νηστείαν τ΅ν Kυριακ΅ν, καί κατεδίκαζε 

πάντας, ο¥τινες ôνευ λόγου παρηµέλουν γεγονότα, ±τινα προδιέγραψεν ™ 

\Eκκλησία. ^O πέµπτος κανών •περήσπιζε τάς µοναχικάς τάσεις πτωχείας, 

êγιότητος, •πακοÉς καί ¬λον τόν µοναχικόν βίον. ^O ≤κτος •περήσπιζε τόν 

σεβασµόν πρός τούς êγίους καί τάς ε¨κόνας των, κατεδίκαζε πάντας, ο¥τινες 

äρνοÜντο τήν àποτελεσµατικότητα τÉς âπικλήσεως τ΅ν êγίων, ½ς âχθρούς τÉς 

διδασκαλίας καί παραδόσεως τ΅ν Πατέρων καί •πέβαλλεν ε¨ς àνάθεµα, συµφώνως  

πρός τήν ëβδόµην O¨κουµενικήν σύνοδον (787 µ.X.). ^O ≤βδοµος κανών âδήλωνεν, 

¬τι αî àγαθοεργίαι, ½ς αî âλεηµοσύναι, καί τά µνηµόσυνα èφελοÜσι τάς ψυχάς τ΅ν 

àποθανόντων, βραχύνοντα τόν βίον τοÜ πόνου. ^O κανών δέν âδήλωνεν, ¬τι πάντες 

οî àποθανόντες öπρεπε νά •ποφέρωσι κάθαρσιν µετά τόν θάνατόν των, àλλά τινες 

öπασχον, καί µάλιστα καί âξ âκείνων, ο¥τινες àπέθανον âν πίστει καί •ποµονFÉ. Oî 

παραβÄται τÉς διδασκαλίας  ταύτης âθεωροÜντο, περιφρονηταί τÉς διδασκαλίας τ΅ν 

Πατέρων καί ξένοι τÉς \Oρθοδόξου κοινωνίας. 

 E¨ς τούς κανόνας τούτους προσετίθετο δήλωσις, ¬τι οyτοι àντιπροσώπευον 

τήν πίστιν τÉς \Eκκλησίας Kύπρου àπό κοινοÜ µετά τ΅ν \Eκκλησι΅ν τ΅ν τεσσάρων 

πατριαρχ΅ν, τ΅ν \Oρθοδόξων âκκλησι΅ν Pωσίας, Bουλγαρίας καί Σερβίας καί 

πάσης çρθοδόξου κοινότητος πανταχοÜ τοÜ κόσµου. Δέον νά παρατηρηθFÉ âξ àρχÉς, 

âπί πολλ΅ν σηµείων πίστεως καί πράξεως, ¬τι οî κανόνες οyτοι οéδεµίαν 

âνθάρρυνσιν παρεÖχον ε¨ς τούς προτεστάντας. ^H διδασκαλία τοÜ Λουθήρου, περί 

µεταποιήσεως, καί ™ τοÜ Zβιγγλίου, κατά τ΅ν êγίων, κατεδικάζοντο διά τοÜ 

κανόνος περί τÉς Θείας Eéχαριστίας, καί δέν •πÉρχε κανέν προτεσταντικόν 

σχολεÖον, ¬περ νά µή κατεκρίνετο διά τοÜ ëνός ¦ τοÜ ôλλου âκ τ΅ν κανόνων 

τούτων. 

 ^O ^Iλαρίων Tσιγάλας •πÉρξε µαθητής ëλληνικοÜ σχολείου, îδρυµένου âν 

PώµFη •πό τοÜ Γρηγορίου IΓ΄ καί âχρησιµοποιήθη •πό τÉς προπαγάνδας ½ς 

îεροκήρυξ âν \Hπείρω. \Eν τούτοις φαίνεται, ¬τι δέν âγκατέλιπε κάθε σχέσιν µέ τήν 

\Oρθόδοξον \Aνατολικήν \Eκκλησίαν, διότι διαδοχικ΅ς âξελέγη καθηγητής τÉς 

Θεολογίας ε¨ς τό O¨κουµενικόν ΠατριαρχεÖον καί âδίδαξεν âν Kωνσταντινουπόλει 

âπί τινα χρόνον, πρό τÉς καθόδου του ε¨ς τήν γενέτειραν Kύπρον, κατά δέ τό 1671 

τόν ε•ρίσκοµεν âν ^Iερουσαλήµ, βοηθοÜντα τόν πατριάρχην Nεστόριον ε¨ς τήν 

σύνταξιν âγχειριδίου καταπολεµοÜντος τάς παπικάς àξιώσεις. T΅ 1674 öγινεν 

àρχιεπίσκοπος Kύπρου. ^H ™µεροµηνία α≈τη µαρτυρεÖται •πό τοÜ Paul Rycaut, 

BρεττανοÜ προξένου Σµύρνης, ¬στις öγραψε βιβλίον âπιγραφόµενον «^H παροÜσα 

κατάστασις τ΅ν ëλληνικ΅ν καί àρµενικ΅ν âκκλησι΅ν, 1678» âδηµοσιεύθη δέ τ΅ 

1679. 
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 E¨ς τό βιβλίον του ï  Rycaut λέγει: «\Aρχιεπίσκοπος τÉς νήσου qτο ï 

^Iλαρίων, âπονοµαζόµενος Σιγάλας, ¬στις âγκατεστάθη ε¨ς τό àξίωµα τοÜτο τ΅ 1674, 

âγγράµµατος, γνώστης τÉς ëλληνικÉς καί λατινικÉς. Tά ε¨σοδήµατα τÉς ≤δρας του 

προέρχονται âκ τ΅ν âκκλησι΅ν \Aµµοχώστου, Kαρπασίας καί TαµασοÜ àναλόγως 

τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν δωρε΅ν. \Eκ τ΅ν χωρίων τίποτε δέν λαµβάνει, παρά ¬ταν 

âπισκέπτηται ταÜτα, ¬περ γίνεται δίς τοÜ öτους. Γίνεται συλλογή σίτου, âλαίου, 

ο€νου καί ôλλων •πό τύπον δεκατείας, àλλ’ ½ς δ΅ρα âλευθέρως δίδονται ταÜτα, 

παρά ½ς δωρήµατα âκ καθήκοντος. \Eκ τ΅ν µοναστηρίων λαµβάνει âτησίαν 

πληρωµήν ¦ âνοίκιον àναλόγως τ΅ν κτηµάτων των καί âξ ëκάστου îερέως ≤ν 

τάληρον κατ’ öτος. Πάντα ταÜτα µόλις δύνανται νά âπαρκέσουν πρός συντήρησιν 

πτωχοÜ παρά πατριάρχου». 

 ‰ Eπειτα ï  Rycaut âπεξηγεÖ τούς λόγους τÉς πτωχείας. ^O àρχιεπίσκοπος 

öπρεπε νά πληρώνFη ε¨ς τόν TοÜρκον διοικητήν βαρύν φόρον, πρίν âνθρονισθFÉ καί 

καταλάβFη τήν àρχιεπισκοπήν του· âκτός τούτου •πÉρχον φόροι τρίµηνοι, 

èφειλόµενοι ε¨ς τόν πασÄν καί τούς γενιτσάρους, ο¥τινες qσαν ½ς σωµατοφύλακες 

τούτου, καί ïπόταν νέος καδÉς âγκαθίστατο ε¨ς Λευκωσίαν, ï àρχιεπίσκοπος öπρεπε 

νά àποστείλFη ½ς δ΅ρον χρήµατα ¦ ôλλο τι. \Eξ ôλλου ï Rycaut δέν µνηµονεύει 

τούς φόρους, ο≈ς ï àρχιεπίσκοπος συνέλεγεν ε¨ς τά âκκλησιαστικά δικαστήρια, 

οûτε φαίνεται νά âνθυµÉται ¬τι ï àρχιεπίσκοπος äδύνατο ν’ àναλάβFη âκ τ΅ν 

δαπαν΅ν πρός τούς Tούρκους δι’ αéξήσεως τ΅ν φορολογι΅ν âπί τοÜ χριστιανικοÜ 

πληθυσµοÜ τÉς δικαιοδοσίας του. 

 Δέν εrναι γνωστόν πόσον χρόνον ï ^Iλαρίων κατεÖχε τήν àρχιεπισκοπικήν 

≤δραν. \Aπέθανεν âν Kωνσταντινουπόλει τ΅ 1682, àλλά πόσον χρόνον qτο âδ΅ πρό 

τοÜ θανάτου του καί π΅ς qλθεν âνταÜθα âκ Λευκωσίας, εrναι ζητήµατα, ±τινα δέν 

âλύθησαν. ^O Kυπριανός λέγει, ¬τι κατά τήν âποχήν του •πÉρχεν àντίτυπον, âντός 

τ΅ν àρχείων τÉς àρχιεπισκοπÉς, µιÄς âπιστολÉς •πό τοÜ κλήρου Λευκωσίας πρός 

τόν πατριάρχην Kωνσταντινουπόλεως, δι’ wς παρεπονοÜντο, διά τήν διαγωγήν τοÜ 

àρχιεπισκόπου των. \Aλλ’ ï Kυπριανός δέν µÄς λέγει τά παράπονά των. Φαίνεται ï 

^Iλαρίων νά âδείκνυε περισσοτέραν àγάπην πρός τούς Kαπουτσίνους φίλους του 

καί ï πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως τόν καθFήρεσε καί âξώρισε τÉς Kύπρου, ¥να 

τόν öχ÷η πλησίον του •πό âπιτήρησιν. 

 ‰ Aλλο γεγονός τοÜ IZ΄ α¨΅νος, ¬που àξίζει ¨διαιτέρας µνείας, εrναι ™ 

µεταβολή τοÜ µοναστηρίου Πίπης ε¨ς àρχιεπισκοπικόν µέγαρον. Tό µοναστήριον 

τοÜτο îδρύθη κατά τόν µεσαίωνα καί âάν οî ΛατÖνοι κατεÖχον τοÜτο •πό τούς 

ΛουζινιÄνας πρίγκιπας - πρÄγµα àπίθανον - âν τούτοις οî \Oρθόδοξοι κατέλαβον 

αéτό âπί τουρκοκρατίας. TοÜτο qτο τό µοναστήριον, ε¨ς τό ïποÖον διωρίσθη 
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™γούµενος, τ΅ 1600 µ.X., ï Λεόντιος âκ ΛεµεσοÜ. Tό ¥δρυµα θά qτο κενόν âπί τινα 

χρόνον καί θά προσετέθη ε¨ς τά κτήµατα τÉς \AρχιεπισκοπÉς29. 

 ^H âκκλησία τοÜ µοναστηρίου ε•ρίσκετο ε¨ς âρειπιώδη κατάστασιν, ¬τε ï 

àρχιεπίσκοπος Nικηφόρος κατέλαβε ταύτην, καί âκτίσθη καθ’ ïλοκληρίαν καί 

àφιερώθη ε¨ς τόν ±γιον \Iωάννην τόν Eéαγγελιστήν, ™ δ’ âργασία âπερατώθη τ΅ 

1662 µ.X., κατά τήν µαρτυρίαν µιÄς âπιγραφÉς, ε•ρισκοµένης ε¨ς τήν δυτικήν 

πύλην. T΅ 1731 ¦ρχισεν ™ âργασία τÉς àπεικονίσεως âντός, •πό τοÜ àρχιεπισκόπου 

Σιλβέστρου, ¬στις κατέλιπε τήν συµπλήρωσιν ε¨ς τόν διάδοχόν του Φιλόθεον. Aî âν 

τ΅ βήµατι ε¨κόνες âγένοντο âπί Σιλβέστρου, âν΅ τά λοιπά âπί τοÜ Φιλοθέου. Aî 

ζωγραφίαι αyται περικαλύπτουσι τούς τοίχους καί τόν θόλον καί καθιστ΅σι τήν 

âκκλησίαν σκοτεινήν καί âντυπωσιακήν. Mέγας àριθµός τ΅ν ε¨κόνων παριστ÷Ä 

σκηνάς âκ τÉς îστορίας τοÜ Eéαγγελίου, âπίσης δ’ •πάρχουσιν ε¨κόνες τ΅ν ëπτά 

ο¨κουµενικ΅ν συνόδων. ^H τεχνοτροπία εrναι àρχαϊκή, ï δέ τεχνίτης âπρόσεχε νά 

µήν àποµακρυνθFÉ τοÜ βυζαντιακοÜ τύπου. ^H âκκλησία δέν εrναι µεγάλη, àλλ’ 

εrναι στερε΅ς âκτισµένη. \Eγένοντο προσθÉκαι τόν παρόντα α¨΅να, ¥σταται δέ ε¨ς 

µέγαν περίβολον, âν΅ τά διαµερίσµατα τοÜ àρχιεπισκόπου καί τÉς àκολουθίας του 

ε•ρίσκονται πρός βορρÄν καί δυσµάς. ^H àρχιτεκτονική τοÜ ναοÜ εrναι êπλουστάτη, 

εrναι çρθογωνίου σχήµατος χωρίς πτέρυγας, µέ νάρθηκα, •περάνω τοÜ ïποίου 

κεÖται ï γυναικωνίτης, πρός δυσµάς καί àρχιεπισκοπικός θρόνος πρός àνατολάς. ^H 

âσωτερική στέγη εrναι βαρελοειδής, âνιαχοÜ êψιδωτή, ï δέ θόλος •ποστηρίζεται 

κατά διαστήµατα •πό àντιθέτων êψίδων. ^O θόλος καί οî τοÖχοι εrναι κεκαλυµµένοι 

µέ στόκκον, âφ’ οy âγένοντο αî ζωγραφικαί ε¨κόνες30. 

 

8. ^H \Eκκλησία τÉς Kύπρου κατά τόν δέκατον ùγδοον α¨΅να. ^H σφαγή τοÜ 1821 

 Kατά τόν δέκατον ùγδοον α¨΅να ε•ρίσκοµεν τούς âπισκόπους τÉς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου συχνά âπισκεπτοµένους τήν Kωνσταντινούπολιν, ¥να 

τύχωσιν ο¨κονοµικÉς àνακουφίσεως διά τούς χριστιανούς ραγιάδες, καί πολλάκις 

âπετύγχανον τήν àνάκλησιν τοÜ µουχασίλη ¦ διοικητοÜ, οyτινος τάς καταπιέσεις 

δέν äδύνατο πλέον νά àνεχθFÉ ï λαός. TοιαÜται πρεσβεÖαι qσαν γενικ΅ς âπικίνδυνοι 

âπιχειρήσεις, διότι πάντοτε •πÉρχον δύο âνδιαφερόµεναι µερίδες τ΅ν Xριστιαν΅ν 

καί τ΅ν Tούρκων µέ φίλους ε¨ς τά àνάκτορα, ο¥τινες προσεπάθουν νά âµποδίσωσι 

                                                
29. Πολλά µοναστήρια τÉς Kύπρου àπό καιροÜ ε¨ς καιρόν περιήρχοντο ε¨ς τήν 

κατοχήν τοÜ àρχιεπισκόπου ¦ ôλλου τινός âπισκόπου, ο¥τινες διέτασσον νά 

παύσουν νά zσι µοναστήρια, καί τά µετέβαλλον ε¨ς âπαύλεις •πό τήν διοίκησιν 

ëνός µοναχοÜ, ¬στις τά âνοικίαζεν ε¨ς •ψηλήν πολλάκις τιµήν. 

30. ^H âκκλησία τοÜ êγίου \Iωάννου εrναι âνοριακή καί καθεδρική. 
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τούς âπισκόπους νά τύχωσιν àκροάσεως ¦ προσεπάθουν νά προκαλέσωσι κατ’ 

αéτ΅ν •ποψίας καί φυλάκισιν. 

 Oî àρχιεπίσκοποι Σίλβεστρος, Φιλόθεος, Παΐσιος, Xρύσανθος, ο¥τινες 

διαδοχικ΅ς µετέβησαν ε¨ς τόν σουλτÄνον µεταξύ τοÜ 1718 καί 1767, ¬λοι 

âφυλακίσθησαν καί àντιµετώπισαν τόν µέγιστον κίνδυνον, ζητοÜντες 

εéσπλαγχνίαν καί öλεος διά τόν λαόν των, καί öπρεπε νά κλαίωσι τήν τύχην ùχι 

µόνον τ΅ν χριστιαν΅ν, διότι οî διοικηταί, κατά τ΅ν ïποίων âνήργησαν ï Παΐσιος 

καί Xρύσανθος, δέν äγαπ΅ντο οûτε •πό τ΅ν Tούρκων, οûτε •πό τ΅ν Xριστιαν΅ν 

κατοίκων τÉς νήσου. Tόσον βαρεÖαι qσαν αî καταθλίψεις ëνός âκ τ΅ν διοικητ΅ν 

(1775-1783) œστε, ¬τε àνεκλήθη âκ τÉς νήσου τ΅ 1784, οî âπισκοπικοί θρόνοι 

âφορτώθησαν µέ χρέη συµποσούµενα ε¨ς 500.000 γρόσια31, ±τινα χρέη 

âδηµιουργήθησαν, ¥να διατρέφωσι τόν τροµερόν Kέρβερον. 

 ≠Eνεκα τ΅ν ο¨κονοµικ΅ν βαρ΅ν, ±τινα αéτά καθ’ ëαυτά qσαν βαρέα 

àνεξαρτήτως τ΅ν ôλλων φόρων τ΅ν àποσπωµένων •πό ôλλων àρχόντων, καί 

πολλάκις •π\ αéτ΅ν τ΅ν âπισκόπων, διά προσωπικάς των àνάγκας, ≤νεκα τ΅ν 

κακ΅ν àποτελεσµάτων ëνός τροµεροÜ συστήµατος λFηστείας, ≥τις âπηύξησε τήν 

πενίαν καί τήν öνδειαν, ≤νεκα τ΅ν δυστυχι΅ν, τ΅ν àνοµβρι΅ν καί τÉς 

µεταναστεύσεως πολλ΅ν Kυπρίων ε¨ς ôλλα µέρη, ™ ο¨κονοµική κατάστασις τÉς 

νήσου κατά τό τέλος τοÜ 18ου α¨΅νος κατήντησεν ε¨ς τόν •πέρτατον βαθµόν àθλία. 

^H περίοδος α≈τη εrναι €σως ™ σκοτεινοτάτη ¬λης τÉς κυπριακÉς îστορίας. 

 T΅ 1791 ï Xρύσανθος àρχιεπίσκοπος, µή δυνάµενος νά •ποφέρFη τήν 

κατάστασιν, âκήρυξεν, ¬τι θά παρFητεÖτο, àλλ’ ™ σύνοδος τ΅ν âπισκόπων καί τοÜ 

κλήρου, ™ κληθεÖσα âπί τούτω •π’ αéτοÜ, δέν συγκατετέθη ε¨ς τήν παραίτησίν του, 

διότι δέν •πÉρχεν ôλλο τι προηγούµενον ε¨ς τήν \Eκκλησίαν των. \Eπειδή, ¬µως, ï 

Xρύσανθος öµεινεν àµετάπειστος, ™ δυσκολία âλύθη διά τÉς âκλογÉς âπισκόπου, 

¬στις öλαβε τόν τίτλον, τÉς πρό πολλοÜ καταστραφείσης ≤δρας, TαµασοÜ. Φαίνεται 

¬τι •πÉρχον δύο âκ τ΅ν Xωρεπισκόπων τούτων µεταξύ 1791-1804, διότι µετά ταÜτα 

πÄσα ™ âργασία τÉς àρχιεπισκοπÉς âξετελεÖτο •πό τοÜ KυπριανοÜ, ¬στις qτο 

ο¨κονόµος τοÜ θρόνου. 

 ^O Kυπριανός κατήγετο âκ Στροβόλου, χωρίου κειµένου δύο µίλια καί ≥µισυ 

νοτίως τÉς Λευκωσίας. Παιδίον öτι προσελήφθη ε¨ς τό µοναστήριον MαχαιρÄ, •φ’ οy 

καί âξεπαιδεύθη, ùντος ëνός τ΅ν διδασκάλων του τοÜ Eéγενίου Bουλγάρεως. T΅ 

1770 ¦ 1771 âγένετο διάκονος. Tό µοναστήριον MαχαιρÄ εrχε περιέλθη, κατά τάς 

àρχάς τοÜ 18ου α¨΅νος, ε¨ς κατάπτωσιν, τά κτήµατά του äρηµώθησαν, τά öσοδά του 

                                                
31. \AργυρÄ γρόσια τÉς âποχÉς âκείνης àξίας δεκαπλασίας τ΅ν νεωτέρων 

τουρκικ΅ν γροσίων, ¨σοδυναµοÜντα ≤καστον πρός ≤ν σελλίνιον. 
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èλιγόστευσαν καί οî µοναχοί του âπίσης äλαττώθησαν κατ’ àριθµόν. Aî προσπάθειαι 

τοÜ ο¨κονόµου Παρθενίου âπί 30 öτη (1725-1755) öφερον βελτίωσίν τινα, àλλά πολλά 

•πελείποντο νά γίνωσι. Tά öργα qσαν δαπανηρά καί οî µοναχοί âχρεώθησαν µεγάλα 

ποσά. ≠Iνα πληρώσωσι τά χρέη ταÜτα καί àπαλλάξωσι τό µοναστήριον τ΅ν χρε΅ν, οî 

καλοί πατέρες àπέστειλαν δύο µοναχούς, τόν àρχιµανδρίτην ¦ τόν ™γούµενον καί 

τόν διάκονον Kυπριανόν, ¥να συλλέξωσι χρήµατα âν EéρώπFη. Mετά τήν ôφιξίν του 

ε¨ς Bουκουρέστιον ï Kυπριανός âγένετο îερεύς καί διωρίσθη âφηµέριος ε¨ς τήν 

âνορίαν çσποδάρου Mιχαήλ Σούτσου32. 

 Kατά τό ταξίδιόν του ε¨ς Bουκουρέστιον ï Kυπριανός öτυχε τÉς εéκαιρίας νά 

αéξήσFη τάς γνώσεις του, àφιερωθείς ε¨ς µελέτας ε¨ς τό ëλληνικόν γυµνάσιον. T΅ 

1802 âστράφη ε¨ς Kύπρον, àκολουθ΅ν ½ς πρότερον τόν àρχιµανδρίτην ¦ ™γούµενον 

MαχαιρÄ. Aî προσπάθειαι τοÜ àρχιµανδρίτου àπέβησαν âπιτυχεÖς, διότι συνέλεξεν 

àρκετά χρήµατα, ùχι µόνον διά νά àπαλλάξFη τό µοναστήριον τοÜ χρέους, àλλά καί 

νά προµηθεύσFη öπιπλα καί στολίσµατα διά τήν âκκλησίαν. ^O Kυπριανός âτέθη ε¨ς 

τό «µετόχι» τοÜ Στροβόλου, µοναστήριον τοÜ MαχαιρÄ. T΅ 1804 διεκρίθη διά τήν 

δεινότητα, δι’ wς àπήλλαξε τούς Kυπρίους àπό τήν µÉνιν τ΅ν Tούρκων, ο¥τινες 

κατέστησαν ¦δη âνοχλητικοί. Aî ταραχαί âν Λευκωσί÷α âξώργιζον τόν µουχασίλην 

καί •πÉρχε κίνδυνος νά γίνωσι βιαιοπραγίαι, àλλ’ ™ λαµπρά àπολογία τοÜ 

KυπριανοÜ καί αî συνηγορίαι τ΅ν Eéρωπαίων προξένων öσωσαν τήν χώραν. Mετά 

τοÜτο ï Kυπριανός διωρίσθη µέγας ο¨κονόµος τοÜ àρχιεπισκόπου Xρυσάνθου, τόν 

ïποÖον καί διεδέχθη τ΅ 1810. 

 ^O τρόπος τÉς àνόδου του ε¨ς τόν àρχιεπισκοπικόν θρόνον qτο κάπως 

συζητήσιµος. ^Yπεστηρίζετο •πό µιÄς µερίδος τοÜ κλήρου, ≥τις δέν •πέφερε τήν 

παρατεταµένην καί χλιαράν ™γεσίαν τοÜ Xρυσάνθου καί κατώρθωσε - διά τ΅ν 

συνήθων µέσων - νά λάβFη αéτοκρατορικόν βεράτιον καθαιροÜν ùχι µόνον τόν 

Xρύσανθον, àλλά καί τόν àνεψιόν του âπίσκοπον Kιτίου, καί διορίζον τόν 

Kυπριανόν καί ≤ναν ôλλον µοναχόν ε¨ς τάς κενάς ≤δρας. Oî δύο Xρύσανθοι 

µετεφέρθησαν ε¨ς Mαύρην Θάλασσαν, ¬που ï γηραλεώτερος àπέθανε µετά τήν 

ôφιξίν του. 

 Mία δυσκολία àνεφάνη διά τήν χειροτονίαν τοÜ KυπριανοÜ, διότι ï 

προκάτοχός του δέν εrχεν àποσυρθFÉ τυπικ΅ς, ™ αéτή δέ δυσκολία παρουσιάσθη καί 

κατά τήν χειροτονίαν τοÜ •ποψηφίου Kιτίου. ‰ Eγινε λοιπόν öκκλησις πρός τόν 

πατριάρχην καί τήν σύνοδον Kωνσταντινουπόλεως, παρά τοÜ ïποίου ï ταξιδεύων 

                                                
32. Aî âπαρχίαι τÉς Mολδαυΐας καί Bλαχίας âκυβερν΅ντο âπί µακρόν χρόνον 

διαδοχικ΅ς •πό τ΅ν çσποδάρων ¦ àντιβασιλέων, ο¥τινες qσαν ≠Eλληνες χριστιανοί, 

στελλόµενοι •πό τοÜ σουλτάνου âκ Kωνσταντινουπόλεως. 
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τότε âν Kύπρω àρχιεπίσκοπος ΣινÄ33 âλάµβανε τήν âντολήν, ¥να, µετά τ΅ν 

µητροπολιτ΅ν Πάφου καί Kερυνείας, χειροτονήσFη τόν Kυπριανόν, ¬στις qτο τότε 

àρχιεπίσκοπος µετά τ΅ν δύο âπισκόπων καί âγκαθιδρύσFη ε¨ς τόν θρόνον Kιτίου τόν 

•ποψήφιον Mελέτιον. ^O Kυπριανός ¥δρυσε τ΅ 1812 σχολεÖον âν Λευκωσί÷α καί 

ο≈τω àπήλλασσε τήν Kύπρον τÉς µοµφÉς, ¬τι âστερεÖτο µέσων δι’ âκπαίδευσιν 

àνωτέραν âκείνης, ≥ν âλάµβανον οî παÖδες ε¨ς τά δηµοτικά σχολεÖα. Tό σχολεÖον 

τοÜτο âκλήθη «^Eλληνική Σχολή», δι’ wς δηλοÜται σχολή, öνθα διδάσκονται οî 

àρχαÖοι κλασσικοί συγγραφεÖς. T΅ 1893 τό σχολεÖον τοÜ KυπριανοÜ µετεβλήθη ε¨ς 

«Γυµνάσιον», δηλαδή âκπαιδευτικόν ¥δρυµα àνώτερον τÉς «^EλληνικÉς ΣχολÉς», 

δεύτερον κατά τήν τάξιν µετά τό Πανεπιστήµιον. Mερικαί âπιδιορθώσεις öγιναν ε¨ς 

τό ο€κηµα, àλλ’ εrναι àκατάλληλον, µερικαί δέ τάξεις εrναι πεπληρωµέναι καί 

χρειάζεται ïλόκληρος σειρά δωµατίων. 

 ^O Kυπριανός κατεÖχε τόν θρόνον âπί ≤νδεκα öτη. T΅ 1821 αéτός καί οî τρεÖς 

âπίσκοποι τÉς νήσου, ï ™γούµενος Kύκκου καί àριθµός προυχόντων âξ ¬λης τÉς 

Kύπρου, λαϊκ΅ν καί κληρικ΅ν, âφυλακίσθησαν καί âθανατώθησαν •πό τοÜ 

Kουτσιούκ Mεχµέτ, τοÜ Tούρκου διοικητοÜ, ¬στις προσεποιήθη, ¬τι •πωψιάζετο 

τούς Kυπρίους, ¬τι ëτοιµάζονται νά âλευθερωθ΅σι µετά τ΅ν ôλλων ^Eλλήνων34. ^O 

Kυπριανός âκρεµµάσθη âπί συκοµορέας ε¨ς τήν πλατεÖαν τοÜ σεραγίου ¦ τÉς ο¨κίας 

τοÜ διοικητοÜ, âν Λευκωσί÷α, καί οî ôλλοι âπίσκοποι àπεκεφαλίσθησαν. Σειρά 

θανατικ΅ν âκτελέσεων ¦ρχισεν àπό τÉς 9ης \Iουλίου 1821 καί διήρκεσε 10 ™µέρας, 

τά δέ θύµατα àριθµοÜνται ε¨ς 200 τόν àριθµόν. ^H σφαγή θά qτο µεγαλυτέρα, âάν 

µή πολλοί Xριστιανοί âκρύπτοντο ¦ öφευγον τFÉ βοηθεί÷α τ΅ν προξένων (καί µάλιστα 

τοÜ Γάλλου προξένου), καί ôλλων Eéρωπαίων κατοίκων âν Λάρνακι. ^H âνέργεια 

τοÜ Γάλλου προξένου ε¨ς τό νά προστατεύσFη τούς φυγάδας θά qτο πιστευτοτέρα, 

âάν εrναι àληθές, ¬τι ï µέγας διερµηνεύς του qτο εxς τ΅ν τροµερωτέρων πρακτόρων 

τοÜ Kουτσιούκ Mεχµέτ35. 

 Tά πτώµατα τοÜ àρχιεπισκόπου, τ΅ν µητροπολιτ΅ν καί τ΅ν ôλλων 

àξιωµατούχων κληρικ΅ν öτυχον χριστιανικÉς κηδείας, διότι ï διοικητής 

îκανοποιήθη διά τÉς σφαγÉς, âµποδίσας ο≈τω τήν πιθανότητα κινήµατος 

âπικινδύνου. Tά λείψανα âτάφησαν ε¨ς τόν περίβολον τÉς âκκλησίας τÉς Παναγίας 

Φανερωµένης. T΅ 1872, ¬τε ™ âκκλησία àνωκοδοµήθη âπί εéρυτέρας κλίµακος, τά 

                                                
33. Tό âπί τοÜ ùρους ΣινÄ µοναστήριον τÉς êγίας A¨κατερίνης öχει κτήµατα καί âν 

Kύπρω. 

34. ^H σηµαία τÉς âπαναστάσεως •ψώθη ε¨ς τάς Πάτρας, 25 Mαρτίου 1821. 

35. Φ. Γεωργίου, «E¨δήσεις îστορικαί», σελ. 119-121. C.D. Cobban, “Excerpta Cypria”, 

σελ. 334. 
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çστÄ τ΅ν µαρτύρων âτέθησαν ε¨ς νέον τύµβον, •πό τό öδαφος τοÜ ^IεροÜ, ε¨ς τό 

νότιον µέρος τÉς ^Aγίας Tραπέζης καί •περάνω τούτων âτέθη µαρµαρίνη πλάξ 

περιέχουσα τά çνόµατα καί τούς τίτλους, ¬σων τά λείψανα qσαν τεθαµµένα36. 

 Aî σφαγαί αyται εrχον ½ς âπακόλουθον τήν êρπαγήν µεγάλων γαι΅ν καί 

κινητ΅ν κτηµάτων, ±τινα àνÉκον ε¨ς âκκλησίας, µοναστήρια καί ôτοµα. O≈τω 

πολλαί ¨διοκτησίαι µετεβιβάσθησαν àπό τ΅ν ^Eλλήνων ε¨ς Tούρκους κυρίους. ^O 

καιρός φέρει τήν âκδίκησιν, ôν καί àπό τÉς àγγλικÉς κατοχÉς τÉς Kύπρου, âάν µή 

βεβαίως âνωρίς, àπ’ àρχÉς, ¦ρχισε βαθµιαία καί σταθερά ™ αûξησις τ΅ν κτηµάτων 

τ΅ν χριστιαν΅ν ε¨ς γαίας καί ο¨κίας, ±τινα πρότερον àνÉκον ε¨ς τούς κυριάρχους 

Tούρκους. Oî TοÜρκοι δέν öχουσι τήν δεξιότητα τοÜ κυβερνÄν καί πλεÖστοι TοÜρκοι 

γαιοκτήµονες äλαττώθησαν, ≤νεκα τÉς àνάγκης νά πωλ΅σιν ¦ •ποθηκεύωσι τά 

κτήµατά των, πολλά τ΅ν ïποίων àφηρπάγησαν •πό τ΅ν προπάππων των àπό τ΅ν 

^Eλλήνων, κατά τό τροµερόν öτος 1821. 

 

9. ^H \Eκκλησία τÉς Kύπρου àπό τοÜ 1821 

 ^O Kουτσιούκ Mεχµέτ âζήτησε καί öλαβεν àπό τόν àρχιεπίσκοπον Kύπρου 

ïµήρους ½ς âνέχυρα τÉς •ποταγÉς, ¬τε οyτος öφερε πάντας ε¨ς Λευκωσίαν τόν 

\Iούλιον 1821, πρό τοÜ θανάτου των. Mετά τόν θάνατον τ΅ν âπισκόπων διώρισε 

τούς ïµήρους νά καταλάβωσι τάς κενάς θέσεις. \Aλλ’ οéδείς •πÉρχεν âν Kύπρω, 

¬στις äδύνατο νά τούς χειροτονήσFη. E¨ς τήν δυσκολίαν ταύτην ™ \Eκκλησία 

Kύπρου ε•ρεθεÖσα, κατέφυγεν, ½ς πάντοτε, ε¨ς τόν πατριάρχην 

Kωνσταντινουπόλεως διά συµβουλάς. ^O πατριάρχης καί ™ σύνοδος τÉς 

αéτοκρατορικÉς πόλεως âφοβεÖτο ε¨ς τάς τροµεράς âκείνας περιστάσεις ¦ νά 

στείλουν âπισκόπους πρός χειροτονίαν ε¨ς Kύπρον ¦ νά καλέσουν τούς •ποψηφίους 

âκ τÉς Kύπρου ε¨ς Kωνσταντινούπολιν καί τούς χειροτονήσουν. ^H δευτέρα 

πρότασις wτο àντίθετος πρός τήν παράδοσιν τÉς \Eκκκλησίας τÉς Kύπρου, διότι ï 

κλÉρος τÉς νήσου µόνος âξελέγετο καί νόµος •πÉρχεν, ¥να οî •ποψήφιοι διά 

κυπριακούς θρόνους χειροτον΅νται âν Kύπρω καί ùχι àλλοÜ37.  

 ^H λύσις τÉς δυσκολίας âξευρέθη •π’ αéτοÜ τοÜ κλήρου τÉς Kύπρου, ¬στις 

προέτεινεν, ¥να ï πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως παρακαλέσFη τόν àδελφόν 

\Aντιοχείας, ¥να ïρίσFη âπισκόπους διά τήν Kύπρον. ^H πρότασις âγένετο δεκτή καί 

κατά παράκλησιν τοÜ πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως ï \Aντιοχείας Σεραφείµ 

öστειλε τόν \Iωαννίκιον \Eπιφανείας, Γεννάδιον Σελευκείας καί Mεθόδιον \Eµέσης, 

                                                
36. Bλ. Φ. Γεωργίου, «E¨δήσεις îστορικαί», σελ. 121-122. 

37. ^O κανών παρεβιάσθη τ΅ 1572, àλλ’ ™ âξαίρεσις α≈τη èφείλετο ε¨ς περιστάσεις 

àνωµάλους. Bλέπε κεφάλαιον 6ον. 
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¥να âκτελέσωσι τάς ëξÉς χειροτονίας: 1. Tόν \Iωακείµ, ο¨κονόµον τÉς \Eκκλησίας 

τοÜ êγίου Bαρνάβα πλησίον \Aµµοχώστου, διά τήν àρχιεπισκοπικήν ≤δραν, 2. Tόν 

Πανάρετον, àρχιδιάκονον τοÜ âπισκόπου Πάφου, διά τόν θρόνον Πάφου, 3. Tόν 

Λεόντιον, àρχιµανδρίτην τοÜ âπισκόπου Kιτίου, διά τόν θρόνον Kιτίου, καί 4. Tόν 

Δαµασκηνόν, öξαρχον τοÜ âπισκόπου Kυρηνείας, διά τόν θρόνον Kυρηνείας. Tά 

πρόσωπα ταÜτα διωρίσθησαν κανονικ΅ς •πό τÉς ^YψηλÉς Πύλης, ≥τις öστειλε 

βεράτια ¦ αéτοκρατορικά öγγραφα, δι’ zν âγκαθίσταντο ½ς διάδοχοι τ΅ν 

àποθανόντων. 

 \Eπειδή καµµία ταραχή δέν öγινεν âν Kύπρω καί πιθανόν οéδέ σκέψις πρός 

≤νωσιν ε¨ς τόν àγ΅να τόν µεταξύ ^Eλλήνων καί Tούρκων âν ^Eλλάδι καί ε¨ς τό 

\Aρχιπέλαγος, οî TοÜρκοι ôρχοντες ταχέως âγκατέλιπον τήν αéστηρότητα, µεθ’ wς 

âφέρθησαν πρός τόν χριστιανικόν πληθυσµόν τÉς νήσου, τ΅ 1821. ^O δέ Πανάρετος, 

καταστάς àρχιεπίσκοπος, öλαβε τήν ôδειαν, τ΅ 1830, νά àναδιοργανώσFη τό 

σχολεÖον, ¬περ ¥δρυσεν ï Kυπριανός, καί αî παραστάσεις, ±ς öκαµε πρός τήν Πύλην 

διά τά παθήµατα τ΅ν ραγιάδων, ≤νεκα τ΅ν ο¨κονοµικ΅ν δυσχερει΅ν, öτυχον 

προσοχÉς καί ποιά τις àνακούφισις âπÉλθεν âν Kύπρω. Tά βαρέα χρέη, δι’ zν qτο 

•περβεβαρηµένη ™ àρχιεπισκοπή, âπληρώθησαν καί ï Πανάρετος κατώρθωσε νά 

âπανακτήσFη τό χωρίον καί τά κτήµατα Aéγασίδας, τά ïποÖα âστερήθη, τ΅ 1821, ™ 

àρχιεπισκοπή. 

 ^H χριστιανική âκπαίδευσις âν Kύπρω προυχώρησε περισσότερον âπί τÉς 

βρεττανικÉς προστασίας, παρά ε¨ς οîονδήποτε ôλλον χρόνον, καί κατ’ αéτήν öτι τήν 

¥δρυσιν τοÜ µεσαιωνικοÜ βασιλείου. TοÜτο, βεβαίως çφείλεται ε¨ς τήν εûνοιαν καί 

•ποστήριξιν, ≥ν παρέχουσιν οî Bρεττανοί ôρχοντες ε¨ς τούς χριστιανούς, ≥τις δέν 

παρέχεται καί ε¨ς τούς Mουσουλµάνους, àλλά ε¨ς τήν πλειονότητα τÉς προόδου, 

παρά τοÖς πρώτοις. Kαί πρό τÉς \AγγλικÉς κατοχÉς οî ≠Eλληνες προώδευον, ¨δίως 

âπί τοÜ àρχιεπισκόπου Mακαρίου (1854-1865). ^O Mακάριος âφρόντισε πρός αûξησιν 

τÉς διδασκαλίας ε¨ς τήν «^Eλληνικήν Σχολήν» καί âγένετο δωρητής πολλ΅ν ôλλων 

σχολείων âν Λευκωσί÷α, ¬που ¥δρυσε καί âπροίκισε, τ΅ 1857, àνώτερον σχολεÖον 

θηλέων. ^Yπεστήριξεν, âπίσης, δύο Kυπρίους µοναχούς ½ς σπουδαστάς τÉς 

θεολογίας ε¨ς τό πανεπιστήµιον \Aθην΅ν. Exς τ΅ν µαθητ΅ν, ï Σωφρόνιος, µοναχός 

τÉς Tροοδιτίσσης, öγινε διδάσκαλος ε¨ς τήν «^Eλληνικήν Σχολήν» καί µετά τόν 

θάνατον τοÜ Mακαρίου διεδέχθη αéτόν ε¨ς τόν àρχιεπισκοπικόν θρόνον. T΅ 1865, 

χολέρα συνέβη âν Λευκωσί÷α. ^O Mακάριος, τότε, ¥να âνθαρρύνFη τόν κλÉρον του καί 

τόν λαόν του, öµεινεν ε¨ς τήν θέσιν του καί ï €διος öπεσε θÜµα τÉς àσθενείας. Tόν 

διεδέχθη ï εéνοούµενός του Σωφρόνιος, ¬στις âνεθρονίσθη, τόν \Oκτώβριον τοÜ 

¨δίου öτους, àφ’ οy  ï θρόνος âχήρευσε µόνον τρεÖς µÉνας, ™ δέ βραδύτης èφείλετο 
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ε¨ς τόν àδύνατον τÉς συνελεύσεως τ΅ν âκλογέων, πρίν ¦δη àρχίσFη νά âλαττ΅ται ™ 

âπιδηµία. 

 ^H âκλογή àρχιεπισκόπου âγένετο κατά τήν παράδοσιν καί τά öθιµα τÉς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου •πό τ΅ν τρι΅ν µητροπολιτ΅ν, ο¥τινες, µετά τ΅ν ôλλων 

àξιωµατούχων κληρικ΅ν, âκλεγοµένων •π’ αéτ΅ν, àπετέλουν τήν ^Iεράν Σύνοδον, 

καί ôλλων κληρικ΅ν καί λαϊκ΅ν àντιπροσώπων τοÜ χριστιανικοÜ πληθυσµοÜ τÉς 

νήσου, âξ zν οî περισσότεροι προήρχοντο âκ Λευκωσίας καί τ΅ν ôλλων πόλεων καί 

χωρίων τ΅ν περιεχοµένων âντός τÉς δικαιοδοσίας τοÜ àρχιεπισκόπου. Oî âκλογεÖς, 

µετά τήν âκλογήν, öπρεπε νά λάβωσι παρά τοÜ σουλτάνου βεράτιον àναγνωρίσεως, 

âγκρÖνον τό âκλεγέν πρόσωπον, ¥να καταλάβFη τήν ≤δραν του. \AφοÜ δέ âπληρώνετο 

καί παρελαµβάνετο τό βεράτιον, οî τρεÖς µητροπολÖται προέβαινον ε¨ς τήν 

âνθρόνισιν. \Eπειδή ï Σωφρόνιος qτο êπλοÜς διάκονος, κατά τήν âκλογήν του, qτο 

àναγκαÖον νά γίνFη πρεσβύτερος καί µετά δύο ™µέρας νά ζητήσFη τήν âπισκοπικήν 

≤δραν. 

 ^O Σωφρόνιος, ½ς ¬λοι οî προκάτοχοί του, âµνηµόνευε «πάσης âπισκοπÉς 

àληθ΅ς çρθοδόξων» âν τFÉ λειτουργί÷α, ïµοίως ¬πως ï πατριάρχης. Oî ôλλοι 

âπίσκοποι Kύπρου µνηµονεύουσι τοÜ àρχιεπισκόπου µόνον. ^Yπό τήν 

τουρκοκρατίαν ¬λα τά ζητήµατα πίστεως καί äθικÉς àφήνοντο παντελ΅ς ε¨ς τήν 

δικαιοδοσίαν τοÜ àρχιεπισκόπου καί τ΅ν µητροπολιτ΅ν, ο¥τινες συνήθιζον νά öχωσι 

δικαστήρια πρός âκδίκασιν •ποθέσεων χριστιανικ΅ν γάµων, διαζυγίων, διαφόρων 

κτηµάτων, κληρονοµίας κτλ., ¬ταν καί τά διαφερόµενα µέρη qσαν χριστιανοί, âν z 

αî µικταί δίκαι - µεταξύ Xριστιαν΅ν καί Mουσουλµάνων - âδικάζοντο •πό Tούρκων 

δικαστ΅ν. Tά αéτοκρατορικά βεράτια, àποστελλόµενα ε¨ς τούς âπισκόπους κατά τήν 

âκλογήν των, öδιδον δικαίωµα νά ε¨σπράττωσι φόρους àπό τούς θρόνους, âκτός ôν 

αî φορολογίαι αyται öδιδον àφορµήν παραπόνων καί âπικρίσεων, καί âδήλωνον ¬τι 

οéδείς χριστιανός διά τÉς βίας θά âξισλαµίζετο καί οéδείς χριστιανός îερεύς θά 

âπαύετο ¦ παρηνωχλεÖτο, âφ’ ¬σον ï âπίσκοπός του δέν εrχεν àφορµήν παραπόνου 

κατ’ αéτοÜ. Oî âπίσκοποι εrχον τό δικαίωµα νά àναφέρωνται ε¨ς τήν Πύλην, ½ς 

àντιπρόσωποι τ΅ν χριστιαν΅ν ραγιάδων, οéδείς δέ MουσουλµÄνος àξιωµατικός 

äδύνατο νά âµποδίσFη τούτους âν τFÉ âνασκήσει τ΅ν δικαιωµάτων των, 

àνεγνωρισµένων •πό τοÜ σουλτάνου. 

 \Aπό τοÜ 1878 δέν âξεδόθησαν πλέον βεράτια διά τούς âπισκόπους Kύπρου 

καί τά δικαιώµατα, ±τινα âξήσκει ï àρχιεπίσκοπος καί οî µητροπολÖται ε¨ς 

πολιτικάς •ποθέσεις, âµειώθησαν ôν καί âξακολουθοÜσιν àκόµη νά âκδίδωσιν 

öγγραφα διαζυγίων ε¨ς περιπτώσεις, καθ’ ±ς àµφότερα τά µέρη εrναι ≠Eλληνες 

χριστιανοί ¦ ¬ταν ï σύζυγος (âάν εrναι καί α¨τητής) εrναι µέλος τÉς çρθοδόξου 

κοινωνίας. Tά öσοδα τ΅ν âπισκοπικ΅ν θρόνων àποτελοÜνται: 1. àπό âνοίκια καί 
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δικαιώµατα προερχόµενα âκ τ΅ν κτηµάτων τ΅ν θρόνων, 2. àπό φόρους λειτουργίας, 

êγιασµ΅ν âκκλησι΅ν, àδει΅ν γάµων καί διαζυγίων, 3. àπό δωρεάς ε¨ς χρÉµα ¦ 

εrδος. Πρό τοÜ 1878 τά âκκλησιαστικά κτήµατα àπηλλάσσοντο πάσης φορολογίας 

καί ï TοÜρκος διοικητής âδάνειζε τούς ζαπτιέδες, ¬ταν οî âπίσκοποι συνέλεγον τά 

âτήσια ε¨σοδήµατά των âκ τ΅ν διαφόρων âπαρχι΅ν τ΅ν ε•ρισκοµένων •πό τήν 

πνευµατικήν των δικαιοδοσίαν. Σήµερον τά κτήµατα ταÜτα πληρώνουσι φόρους καί 

οî âνοριÄται δίδουσι πολύ ¦ çλίγον ½ς âλαφράς δωρεάς ε¨ς τόν θρόνον. Πολλάκις 

àρνοÜνται νά πληρώσουν τίποτε. 

 E€ποµεν π΅ς âκλέγεται ï àρχιεπίσκοπος. ^O µητροπολίτης Πάφου, Kιτίου ¦ 

Kερυνείας âκλέγεται •πό κληρικ΅ν καί λαϊκ΅ν àντιπροσώπων, âκλεγοµένων •πό 

τοÜ λαοÜ τοÜ διαµερίσµατος, ο¥τινες âκλέγουσι τοÜτον µετά τÉς ^IερÄς Συνόδου, âν 

Λευκωσί÷α. Tά διαµερίσµατα âκλέγουσιν ε¨δικούς àντιπροσώπους. ^H âπαρχία 

διαιρεÖται ε¨ς διαµερίσµατα, καί ε¨ς ≤καστον τούτων οî ε¨δικοί àντιπρόσωποι 

âκλέγουσι τούς γενικούς àντιπροσώπους, ™ δ’ âκλογή λαµβάνει χώραν ε¨ς τήν 

κυριωτέραν πόλιν τοÜ διαµερίσµατος, ≥τις εrναι καί πρωτεύουσα τοÜ 

•ποδιαµερίσµατος, âν τFÉ πολιτεί÷α. Oî âπαρχιακοί àντιπρόσωποι, âξ zν εxς âκ 

τεσσάρων εrναι κληρικός καί οî λοιποί λαϊκοί, µεταβαίνουσιν ε¨ς Λευκωσίαν διά τήν 

τελικήν âκλογήν τοÜ Mητροπολίτου. 

 \Eδείχθη ¦δη, ¬τι ™ ëλληνική χριστιανική âκπαίδευσις ηéδοκίµησεν •πό τήν 

βρεττανικήν κατοχήν. T΅ 1880, ε¨ς τήν πολιτικήν •πηρεσίαν τÉς Kύπρου 

âσχηµατίσθη γραφεÖον τÉς παιδείας καί ™ âν Kύπρω κυβέρνησις àνέλαβε νά 

•ποστηρίξFη τά âν ταÖς πόλεσι καί χωρίοις σχολεÖα, τά τουρκικά καί àγγλικά, ±τινα 

εrχον τήν àνάγκην κυβερνητικοÜ âπιθεωρητοÜ. ‰ Eκτοτε ™ âκπαιδευτική πρόοδος, 

≤νεκα τοÜ µέτρου τούτου, âσηµείωσε βήµατα êλµατικά, ¨δί÷α ε¨ς τά ëλληνικά 

χριστιανικά σχολεÖα, καίτοι ™ κυβέρνησις δέν παρεÖχεν ε¨ς ταÜτα κανέν 

πλεονέκτηµα, ¬πως ε¨ς τά τουρκικά τοιαÜτα. Oîαιδήποτε âπικρίσεις âκφρασθ΅σι, διά 

τά àποτελέσµατα τÉς βρεττανικÉς κατοχÉς âν Kύπρω, µένει πάντοτε 

àναµφισβήτητον, ¬τι τό öργον τοÜ γραφείου τÉς παιδείας, διοικούµενον •πό 

âπιδεξίου καί âπιµελοÜς, àφήνει πολλά διά τό âνεργητικόν τÉς κατοχÉς µας âν τ FÉ 

νήσω. ^O àριθµός καί ™ τελειότης τ΅ν ëλληνικ΅ν χριστιανικ΅ν σχολ΅ν ηûξησε 

κατά πολύ, τά δέ τουρκικά σχολεÖα âργάζονται καλύτερον παρά âπί τÉς 

προηγουµένης àρχÉς. 

 \Eσηµειώσαµεν ¦δη, ¬τι τό σχολεÖον τοÜ àρχιεπισκόπου KυπριανοÜ 

µετεβλήθη àπό ^EλληνικÉς ΣχολÉς ε¨ς Γυµνάσιον, τ΅ 1893. E¨ς τό ¥δρυµα τοÜτο, 

¬περ εrναι •πό τήν προστασίαν τοÜ àρχιεπισκόπου, ¬στις εrναι καί πρόεδρος τÉς 

âπιτροπείας, âκπαιδεύονται ôνω τ΅ν 400 µαθητ΅ν. Tό Γυµνάσιον προτίθεται ùχι 

µόνον νά προπαρασκευάσFη µαθητάς διά τό Πανεπιστήµιον, àλλά χρησιµεύει καί ½ς 
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ΔιδασκαλεÖον, διά τούς διδασκάλους τÉς πόλεως καί τ΅ν χωρίων. Λαµβάνει δέ 

κυβερνητικήν χορηγίαν λίρας 200. Tό àνώτερον σχολεÖον θηλέων τοÜ Mακαρίου 

εrναι âπίσης âν àνθηρ÷Ä καταστάσει. ^H âπιτροπεία τοÜ ναοÜ Φανερωµένης 

παρεχώρησε νέον ο€κηµα πρός τόν σκοπόν τοÜτον, àλλ’ ≤νεκα τοÜ καθηµεριν΅ς 

αéξανοµένου àριθµοÜ τ΅ν µαθητρι΅ν καθίσταται ôχρηστον. 

 Δυστυχ΅ς, δέν λαµβάνεται πρόνοια âν Kύπρω, διά κατάλληλον ëτοιµασίαν 

•ποψηφίων, διά τήν îερωσύνην. Δέν •πάρχει τοπικόν καθίδρυµα τοÜ χαρακτÉρος 

τοÜ µοναστηρίου âν ^Iερουσαλήµ ¦ τÉς θεολογικÉς σχολÉς Xάλκης ε¨ς τάς 

Πριγκιπονήσους τÉς Kωνσταντινουπόλεως. ^H \Eκκλησία τÉς Kύπρου χρειάζεται 

θεολογικόν σεµινάριον ¦ κολλέγιον, ο¥κηµα •γιοÜς µαθήσεως καί θρησκευτικÉς 

παιδαγωγήσεως, ¬που ¬σοι µέλλουσι νά διακονήσουν τό Eéαγγέλιον δύνανται νά 

προετοιµάζωνται, διά τό •ψηλόν των âπάγγελµα. \Eπί τοÜ παρόντος ™ διανοητική 

κατάστασις τοÜ κυπριακοÜ κλήρου, ¨δί÷α τοÜ χωρικοÜ, εrναι πτωχοτάτης 

περιγραφÉς. \Aλλά καί ™ •λική κατάστασίς του ε•ρίσκεται ε¨ς τήν αéτήν θέσιν. Oî 

µοναχοί εrναι àρκετά καλοί - µερικοί εrναι πάρα πολύ καλοί - àλλ’ αéτοί δέν 

àποτελοÜσι τήν πλειονότητα τοÜ πληθυσµοÜ τοÜ κλήρου, καίτοι öχουν τό 

µονοπώλιον τÉς àξίας καί âπιρροÉς âν τFÉ \Eκκλησί÷α. ‰ Eχουν µέσα νά φθάσουν ε¨ς 

àνώτατον ≈ψος διανοητικÉς καταστάσεως, παρ’ ¬τι εrναι δυνατόν ε¨ς τάς τάξεις 

των, àλλά δέν χρησιµοποι΅σι, κάµνουσιν ôνισον χρÉσιν. 

 \Aλλ’ οî îερεÖς τ΅ν χωρίων - ποÖος θά παραξενευθFÉ, µανθάνων ¬τι εrναι 

àδαεÖς καί àγράµµατοι; \Aνήκουν ε¨ς τήν πτωχοτάτην τάξιν τοÜ λαοÜ, δέν öχουν 

µέσα, περιστάσεις, âνθαρρύνσεις, ¥να ζητήσουν καί àπαιτήσουν θεολογικήν τινα 

γν΅σιν, ε€τε πρό, ε€τε µετά τήν χειροτονίαν των. Δέν δύνανται νά ζήσωσιν âκ 

µόνου τοÜ âπαγγέλµατός των. \Aναγκάζονται νά σκάπτουν, ν’ àροτριοÜν, νά 

âµπορεύωνται, ¥να àντεπεξέλθουν ε¨ς τάς σωµατικάς àνάγκας ëαυτ΅ν καί τÉς 

ο¨κογενείας των, ™ δέ âνασχόλησίς των δέν àφήνει καιρόν àναπαύσεως πρός 

καλλιέργειαν τοÜ νοÜ των. \Aκόµη ôν εrχον àνάπαυσίν τινα καί âπεθύµουν νά τήν 

µεταχειρισθοÜν διά µελέτην, οéδαµοÜ ε•ρίσκουν βοήθειαν, ïδηγίαν, ¥να 

âπωφεληθ΅σιν âκ τούτων. 

 ^H àµάθεια εrναι µήτηρ τÉς προλήψεως καί πολλ΅ν ôλλων κακ΅ν. Oî 

χωρικοί îερεÖς, ùντες àγράµµατοι - τοÜτο δύναται νά λεχθFÉ καί διά πολλούς 

µοναχούς -, κλίνουν ε¨ς τήν πρόληψιν, καί ëποµένως εrναι àκατάλληλοι διά θέσιν 

πνευµατικ΅ν ποιµένων, καί τό ¬λον σ΅µα τÉς \Eκκλησίας πάσχει àναλόγως. Erναι 

àργά νά πράξFη τίς τι διά τήν παροÜσαν γενεάν τ΅ν îερέων, àλλά κάτι δύναται νά 

γίνFη, καί öπρεπε νά γίνFη, διά τήν παραγωγήν µελλούσης γενεÄς, îκανÉς νά διδάσκ Fη 

καί ïδηγFÉ διά τοÜ παραδείγµατός της καί τÉς διδασκαλίας âκείνους, ο¥τινες 

âνεπιστεύθησαν ε¨ς αéτήν. 
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 \Aλλά διαφέρει νά λέγωµεν, ¬τι κάτι öπρεπε νά γίνFη àπό τοÜ νά δείξωµεν, 

π΅ς πρέπει νά γίνFη. Πρός τούς µοναχούς πÄς τις στρέφεται διά βοήθειαν, βλέπων 

âκ τ΅ν θέσεών των νά γίνωνται οî âπίσκοποι, ο¥τινες öχουσι τήν âποπτείαν κλήρου 

καί λαοÜ. \Aλλ’ οî µοναχοί φαίνονται εéχαριστηµένοι µέ τά πράγµατα, ¬πως öχουν, 

καί οî âπίσκοποι φαίνονται νά θεωροÜν τήν ôγνοιαν καί τάς προληπτικάς πράξεις 

τοÜ κλήρου καί τά κακά àποτελέσµατα, ±τινα γενν΅νται παρά τ΅ λα΅, ½ς τροµερά 

κακά. Oî πεπαιδευµένοι λαϊκοί âπιθυµοÜσι περισσότερον τάς µεταρρυθµίσεις τ΅ν 

πνευµατικ΅ν των πατέρων, καί ôν µία δυνατή âπιβολή γίνFη •π’ αéτ΅ν ε¨ς τούς 

âπισκόπους καί ™γουµένους, βέβαια κάποια βελτίωσις εrναι δυνατόν νά προέλθFη. 

 Δέν χρειάζεται µόνον νά •πάρχουν âγγράµµατοι •ποψήφιοι, διά τήν 

îερωσύνην. Δέον νά γίνFη πρόβλεψις, διά τήν συντήρησίν των. Erν’  àδύνατον µέ τάς 

παρούσας περιστάσεις, νά ληφθ΅σιν âγγράµµατοι λαϊκοί διά τήν îερωσύνην. \Eάν 

âξασφαλίσουν κανέν âκ τ΅ν «βραβείων âπαγγέλµατος» θά γίνουν µοναχοί, καί ï 

µοναχικός βίος öχασε τήν âκτίµησιν, wς àπέλαυε πρότερον ε¨ς τήν \Oρθόδοξον 

κοινωνίαν. Δέν öχει τήν âλεγκτικήν δύναµιν, ≥ν εrχεν ε¨ς παρωχηµένας âποχάς. 

Kαί âάν τις προτείνFη ε¨ς àγράµµατον νέον νά îερωθFÉ, θά àπαντήσFη, ¬τι θέλει νά 

âξασφαλίσFη àνταµοιβήν τινα àναλόγως τ΅ν δαπαν΅ν, ±ς öκαµε κατά τήν 

âκπαίδευσίν του ε¨ς τό σχολεÖον καί πανεπιστήµιον, καί τό νά γίνFη îερεύς σηµαίνει 

νά τεθFÉ ε¨ς θέσιν, χωρίς καµµίαν àπολαβήν, δι’ ¬σα âξώδευσε. Δέν θά καλυτερεύσFη, 

àλλά θά χειροτερεύσFη περισσότερον, παρ’ âάν πάρFη τό ôστρον του. ^Yπάρχει 

àµφιβολία, ôν οî χωρικοί δώσουν ε¨ς τοÜτον ¬,τι δύνανται, καί πάντως çλίγα θά τοÜ 

δώσουν. 

 Θά qτο âπιθυµητόν νά îδρυθFÉ âκκλησιαστική âπιτροπή µέ δύναµιν νά 

διευθύνFη τά ο¨κονοµικά ¬λης τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, προσδιορίζουσα 

½ρισµένους µισθούς ε¨ς τούς âπισκόπους, διορίζουσα τήν âτησίαν φορολογίαν, καί 

διά µοναχικ΅ν συνδροµ΅ν νά βοηθFÉ τόν λαόν ε¨ς πολλά µέρη, πρός διατήρησιν τοÜ 

κλήρου. Πρός âκτέλεσιν σταθεράν τÉς âργασίας ταύτης τÉς âπιτροπÉς öπρεπεν ™ 

κυβέρνησις νά διορίζFη âπιθεωρητάς ùχι µόνον νά âπιθεωροÜν τούς λογαριασµούς, 

àλλά καί τά âκκλησιαστικά κτήµατα, καί ο≈τω διαφυλάττFη ταÜτα âκ τ΅ν 

περιπλοκ΅ν, α¥τινες àναφαίνονται âκ τÉς àµελείας καί ôλλων σφαλµάτων. 

 ^H âν Kύπρω κυβέρνησις δέν εrναι δυνατόν νά κάµFη \Oρθόδοξον σεµινάριον, 

οûτε δύναται νά âνεργήσFη πρός ¥δρυσιν âκκλησιαστικÉς âπιτροπÉς, ¥να διευθύνFη τά 

τÉς \Eκκλησίας, âκτός ôν ζητηθFÉ •πό àντιπροσώπων τÉς \Oρθοδόξου κοινότητος ε¨ς 

τό Nοµοθετικόν Συµβούλιον. Δέν θά ε•ρεθοÜν âµπόδια ½ς πρός τάς µεταρρυθµίσεις, 

àλλά δέν εrναι δυνατόν νά γίνFη öναρξις. ^H àρχή πρέπει νά γίνFη •π’ αéτ΅ν τ΅ν 

\Oρθοδόξων. Mεγάλως θά âνεθάρρυνε τούς \Oρθοδόξους τό γεγονός, âάν âγνώριζον, 

¬τι θά εrχον τήν συµπάθειαν καί βοήθειαν τÉς \AγγλικÉς \Eκκλησίας. \EκεÖνοι, ε¨ς 
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ο≈ς àνετέθη κατά καιρούς ™ âπίκαιρος διακυβέρνησις, δέν θεωροÜν καλόν νά 

θέσουν τήν Kύπρον ε¨ς àναστάτωσιν. \Aλλά θά εrναι àναµφιβόλως ζήτηµα 

àξιολογώτατον, âάν ™ \Aγγλική \Eκκλησία âβοήθει τήν àδελφήν Kυπριακήν, ¥να 

τήν àνυψώσFη âκ τÉς δυστυχίας καί ταπεινώσεως καί ταχέως ïδηγήσFη ταύτην ε¨ς 

νέαν ζωήν. 

 Δέν •πάρχει ζήτηµα νά àγγλοποιηθFÉ ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου οûτε νά 

âξελληνισθFÉ ™ \Eκκλησία τÉς \Aγγλίας. ^O λαός τÉς \AγγλικÉς \Eκκλησίας öχει 

κάτι νά µάθFη, âάν µόνον âγνώριζε τοÜτο àκόµη âκ τοÜ πτωχοÜ Kυπρίου, καθώς καί 

ï Kύπριος öχει κάτι νά µάθFη παρ’ ™µ΅ν. \Aλλ’ αî δύο \Eκκλησίαι δέν πρέπει νά 

ε¨σέλθουν ε¨ς ψευδÉ ≤νωσιν συναλλαγÉς, διά τόν σκοπόν àµοιβαίας βοηθείας - 

βεβαίως πÄσα τοιαύτη κίνησις θά qτο θανάσιµος. Tό πρÄγµα, ¬περ πρέπει νά öχωµεν 

•π’ ùψιν, εrναι ¬τι ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου θά âκτελέση τό öργον της, âπί τ΅ν 

παραδόσεών της, àλλά πρός καλύτερον σκοπόν, µετά µεγαλυτέρου àποτελέσµατος 

παρά τώρα, καί ï ôριστος τρόπος πρός âπιτυχίαν τούτου εrναι νά βοηθήσωµεν τούς 

χριστιανούς τÉς Kύπρου νά αéτοβοηθ΅νται. 
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