
Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

KYΠPIOI ΛOΓIOI KAI EKΔOTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

(MEΣA 18ου - APXEΣ 19ου αι.)

H ίδρυση από τον απόφοιτο της Πατριαρχικής Ακαδηµίας της 

Κωνσταντινούπολης, Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1734-1759) Φιλόθεο1, Ελληνικής 

Σχολής στη Λευκωσία και η ανάληψη της διεύθυνσής της από τον µετέπειτα 

Πατριάρχη Iεροσολύµων (1766-1770) Eφραίµ Aθηναίο, το 1742, συνέτεινε ώστε να 

δηµιουργηθεί στο αρχιεπισκοπικό περιβάλλον αξιόλογη πνευµατική κίνηση µε 

σηµαντική εκδοτική δραστηριότητα. Ο Εφραίµ υπήρξε απόφοιτος της Πατµιάδας 

Σχολής, η οποία την περίοδο αυτή αποτελούσε σπουδαίο εκπαιδευτικό κέντρο, µε 

έµφαση στη διδασκαλία, τόσο των πατερικών κειµένων, όσο και της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας και των κλασικών συγγραφέων2. Μέχρι δε το 1761, που 

εγκατέλειψε το νησί, ανέδειξε αρκετούς διακεκριµένους µαθητές και 

πραγµατοποίησε σηµαντικό αριθµό εκδόσεων, που απέβησαν ιδιαίτερα επωφελείς 

για την Κύπρο της εποχής. Περίοπτη θέση ανάµεσά τους καταλαµβάνουν το 

ιστορικό της Mονής Kύκκου (Βενετία 1751, 21782, 31817, 41819) και η «Tυπική 

Διάταξη» της Μονής Mαχαιρά (Βενετία 1756), που έγραψε ο Όσιος Nείλος, το 

12013. Eπίσης, εξέδωσε την ακολουθία του ιδρυτή και προστάτη της Eκκλησίας της 

Kύπρου Aποστόλου Bαρνάβα (Βενετία 1756), την οποία συνέθεσε ο µαθητής του 

1. Για τον Aρχιεπίσκοπο Φιλόθεο βλ. Ανδρέα Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί 

Τουρκοκρατίας»,  στον τόµο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Iστορία της Kύπρου, τ. 

ΣΤ΄, Λευκωσία 2011, σ. 622-639.

2. Βλ. Μ. Η. Μαλανδράκη, Η Πατµιάς Σχολή, Αθήνα 1911, σ. 5-6, 56-77, όπου 

αναλυτική παρουσίαση των διδασκοµένων µαθηµάτων και της µεθόδου 

διδασκαλίας τους. Επίσης βλ. Αρχιµ. Ναυκράτιου Τσουλκανάκη, Ο Μέγας 

Διδάσκαλος του Γένους Άγιος Μακάριος Ιεροδιάκονος Καλογεράς (†1737), 

Θεσσαλονίκη 1994, σ. 245-300.

3. Για την περίοδο της παραµονής του Eφραίµ στην Kύπρο βλ. Πολύβιου 

Στράντζαλη, O Πατριάρχης Iεροσολύµων Eφραίµ B΄ ο Aθηναίος, Θεσσαλονίκη 

2003, σ. 38-84· Πασχάλη Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 

2002, σ. 135-139, όπου και καταγραφή των εκδόσεων, που πραγµατοποίησε ο 

Eφραίµ.



στην Ελληνική Σχολή Iεροδιάκονος Σωφρόνιος4, ενώ µερικά χρόνια αργότερα 

τυπώθηκε, µε τη φροντίδα τού επίσης µαθητή του, Aρχιµανδρίτη της 

Αρχιεπισκοπής Kυπριανού, η «Τυπική Διαθήκη» του Αγίου Νεοφύτου (Βενετία 

1779)5, µε αποτέλεσµα να καταστούν ευρύτερα γνωστά τα βασικά κείµενα της 

τοπικής εκκλησιαστικής γραµµατείας.

Κατά την παραµονή του στην Κύπρο, ο Eφραίµ εξέδωσε επίσης βίους και 

ακολουθίες Aγίων, όπως του Oσίου Xριστόδουλου της Πάτµου (Bενετία 1755), 

βιβλία πνευµατικής οικοδοµής, όπως τη «Διδασκαλίαν πρόχειρον και ωφέλιµον» 

(Βενετία 1756), µε ερωτοαπαντήσεις σε βασικές πτυχές της Ορθόδοξης 

διδασκαλίας, καθώς και άλλα για τη διδασκαλία των ελληνικών γραµµάτων, όπως 

την ερµηνεία του τέταρτου βιβλίου της Γραµµατικής του Θεόδωρου Γαζή (Βενετία 

1756). Aρκετά από τα έργα αυτά, όπως τα προαναφερθέντα για τις Mονές Kύκκου 

και Mαχαιρά, καθώς και τη Γραµµατική του Γαζή, επιµελήθηκε ο «κατά πνεύµα υιός 

του», όπως τον αποκαλεί, Mικρασιάτης Πρωτοσύγκελλος της Mονής Kύκκου και 

µετέπειτα Mητροπολίτης Aγκύρας (1773-1779) Σεραφείµ Πισσίδειος.

O Σεραφείµ, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε µαθητεύσει κοντά στον Ιερόθεο 

τον Δενδρινό τον Ιθακήσιο στη Σµύρνη, διακρινόταν για τη θεολογική και 

φιλολογική του κατάρτιση και την πολύ καλή γνώση της εκκλησιαστικής 

υµνογραφίας. Eντάχθηκε στην αδελφότητα της Mονής Kύκκου το 1751 και 

διατήρησε πνευµατικές σχέσεις µε αυτήν, τόσο πριν από την εκλογή του στον 

µητροπολιτικό θρόνο Aγκύρας, όσο και αργότερα, είτε διαµένοντας στην κεντρική 

Μονή στην Kύπρο, είτε στο Mετόχιό της στην Kωνσταντινούπολη. Kαθόλο αυτό το 

διάστηµα εργάστηκε για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της εκκλησιαστικής 

µουσικής και υµνογραφίας, και πρωτοστάτησε στην έκδοση βιβλίων στα 

καραµανλίδικα, χάριν των Tουρκόφωνων Oρθοδόξων της Mικράς Aσίας, γεγονός 

που τον κατέστησε «παλλάδιον των Aνατολιτών»6.

Στους προλόγους των έργων αυτών αναφέρεται συχνά στους λόγους οι 

4. Για τη σχέση του Eφραίµ µε τον Ιεροδιάκονο Σωφρόνιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 

«Η βυζαντινή µουσική στη Μονή Κύκκου», στον τόµο: Του ιδίου (επιµ.), Η 

βυζαντινή µουσική και οι αναστάσιµοι ύµνοι. Πρακτικά Συνεδρίου, Λευκωσία, 6 

Μαΐου 2005, Λευκωσία 2006, σ. 26-29.

5. Για τον ακριβή τίτλο της σχετικής έκδοσης, όπου περιλήφθηκαν επίσης οι «Λόγοι 

εις την Εξαήµερον» του Αγίου Νεοφύτου, βλ. Π. Kιτροµηλίδη, Kυπριακή 

Λογιοσύνη, ό.π., σ. 175.

6. Δ. E. Δανιήλογλου, Πρόδροµοι της Aναγεννήσεως των Γραµµάτων εν τη 

Aνατολή (κυρίως Mικρά Aσία). Σεραφείµ Mητροπολίτης Aγκύρας Aτταλεύς, 

Kωνσταντινούπολη 1865, σ. 24 [= Kωστή Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο 

της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 414].
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οποίοι τον παρακίνησαν να αφιερωθεί στην έκδοση και κυκλοφορία τους. Σύµφωνα 

µε όσα σηµειώνει, η κύρια αιτία ήταν η αµάθεια των πιστών και η απαιδευσία του 

κλήρου, που είχαν ως αποτέλεσµα οι Tουρκόφωνοι Oρθόδοξοι να ζουν σε συνθήκες 

πνευµατικού σκότους. Γι’ αυτό και θέλησε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα 

µηνύµατα του ευαγγελίου και των πατερικών κειµένων, εκδίδοντας κυριακοδρόµια, 

βίους Αγίων και µαρτυρολόγια στην τουρκική γλώσσα, την οποία χρησιµοποιούσαν 

στον καθηµερινό τους βίο7. Όπως σηµείωνε, η Mονή Kύκκου χρηµατοδοτούσε τις 

εκδόσεις αυτές «διά µόνην και µοναχήν αγάπην οπού κατά ζήλον ευσεβείας έχει 

εις όλον το Γένος των Oρθοδόξων»8. Επίσης εξέδωσε βιβλία µε συναγωγές 

πατερικών κειµένων και παραινετικούς λόγους στην ελληνική γλώσσα, µε τα οποία 

επεδίωξε να νουθετήσει τους πιστούς, για να διάγουν βίο ενάρετο, όπως το 

«Σύνταγµα, ήτοι χρηστοήθεια» (Βενετία 1782), την «Πνευµατική Κιθάρα» (Βενετία 

1783) και άλλα9. Ακόµη εξέδωσε, µε δαπάνη της Μονής Κύκκου, τον 

µεταγλωττισµένο από τα λατινικά τόµο «Θέατρον Πολιτικόν» (Λειψία 1758), που 

αφιέρωσε στον ηγεµόνα της Ουγγροβλαχίας Κωνσταντίνο Nικολάου 

Μαυροκορδάτο. Σύµφωνα µε όσα έγραφε στο εισαγωγικό του σηµείωµα, µε το 

έργο αυτό επεδίωκε να προβάλει το πρότυπο του φιλόθεου ηγεµόνα και να 

προσφέρει βασικούς κανόνες διοίκησης σε όσους ασκούσαν εξουσία, είτε αυτοί 

ήταν πολιτικοί άρχοντες, είτε απλοί πιστοί, για να συµπεριφέρονται µε πραότητα, 

εντιµότητα και δικαιοσύνη10.

H εκδοτική δραστηριότητα, που ξεκίνησε από τον Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο, 

συνεχίστηκε και κατά την αρχιερατεία του διαδόχου του, διακεκριµένου 

αντιγραφέα σηµαντικού αριθµού χειρογράφων της Αρχιεπισκοπής, Παϊσίου (1759-

1767), και εντάθηκε µε την άνοδο στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του  Xρυσάνθου 

(1767-1810). Ο τελευταίος στήριξε επίσης τη λειτουργία της Ελληνικής Σχολής 

Λευκωσίας, καλώντας στο νησί, για να διδάξουν, τους Προκόπιο Πελοποννήσιο και 

Γεράσιµο τον Κρητικό, τον µετέπειτα Μητροπολίτη Χαλκηδόνος (1788-1810) και 

7. Βλ. Πηνελόπης Στάθη, «Tα τουρκογραικικά βιβλία και ο Σεραφείµ Aτταλειάτης», 

στον τόµο: Tριαντάφυλλου Σκλαβενίτη - Kωνσταντίνου Στάικου (επιµ.), Tο έντυπο 

Eλληνικό Bιβλίο 15ος-19ος αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Δελφοί, 16-20 

Μαΐου 2001, Aθήνα 2004, σ. 337-338, όπου παρουσιάζεται η καραµανλίδικη 

εκδοτική δραστηριότητα του Σεραφείµ.

8. Σεραφείµ Πισσιδείου, Σύνταγµα ήτοι Xρηστοήθεια, Ενετία 1782, σ. 14.

9. Για τα εκδοθέντα έργα του Σεραφείµ βλ. Π. Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, 

ό.π., σ. 247-250. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1634-1878), 

ό.π., σ. 131-143.

10. Kώστα Χατζηστεφάνου, «Θέατρον Πολιτικόν», Κυπριακαί Σπουδαί 25 (1961) 

131-143.

3



Θεσσαλονίκης (1810-1820)11. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του εκδόθηκαν 

αρκετές ακολουθίες Kυπρίων και άλλων Aγίων, που τιµούνταν ιδιαίτερα στο νησί, 

καθώς και ορισµένα άλλα έντυπα, απαραίτητα για τις εκκλησιαστικές τελετές. 

Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν οι ακολουθίες του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού 

και του Αγίου Φιλίππου (Βενετία 1768, 21776), καθώς και του Αγίου Μιχαήλ 

Συνάδων (Βενετία 1769), οι οποίες συντάχθηκαν από τον Πρωτοψάλτη της 

Αρχιεπισκοπής και µετέπειτα Μητροπολίτη Κυρηνείας (1763-1773) Χρύσανθο, 

πρώην διδάσκαλο της βυζαντινής µουσικής στη Σχολή του Φιλοθέου και µέλος, 

από το 1747, της αδελφότητας της Μονής Κύκκου12. Επίσης, εκδόθηκαν οι 

ακολουθίες του Αγίου Ερµογένους (Βενετία 1771, 21772) από τον µοναχό στη 

Μητρόπολη Κιτίου και στη συνέχεια Μητροπολίτη Λιβύης (1781-1791) και 

αργότερα Νικοµηδείας (1791-1821) Αθανάσιο Καρύδη13, καθώς και των Αγίων 

Ηρακλειδίου (Βενετία 1774) και Μνάσωνος (Βενετία 1774) από τον διάδοχο του 

Eφραίµ στην Eλληνική Σχολή, παλαιό µαθητή και βοηθό του, Iεροµόναχο 

Παρθένιο14. Ακόµη τυπώθηκαν η ακολουθία του Aγίου Kασσιανού του Pωµαίου 

(Βενετία 1787) από τον Aρχιδιάκονο της Aρχιεπισκοπής Iωαννίκιο, ο οποίος, ως 

11. Για την περίοδο της αρχιερατείας των Παϊσίου και Χρυσάνθου βλ. Α. Μιτσίδη, 

«Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., 639-649, 649-677, αντιστοίχως. 

Ειδικότερα για τη δράση του Γεράσιµου του Κρητικού στο νησί βλ. Κωστή 

Κοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1788-1810) και µετέπειτα 

Xαλκηδόνος (1810-1820) Γεράσιµος», Eπετηρίς Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 

20 (1994) 297-307.

12. Για τον Χρύσανθο Πρωτοψάλτη και το εκδοτικό του έργο βλ. K. Kοκκινόφτα, «Η 

βυζαντινή µουσική στη Μονή Κύκκου», ό.π., σ. 30-33.

13. Για τον Αθανάσιο Καρύδη βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, «O Kύπριος την καταγωγή 

Mητροπολίτης Nικοµηδείας Aθανάσιος Kαρύδης ο Εθνοµάρτυς», στον τόµο: Του 

ιδίου (επιµ.), Tόµος αναµνηστικός επί τη 50ετηρίδι του περιοδικού "Aπόστολος 

Bαρνάβας" (1918-1968), Λευκωσία 1975, σ. 339-360· Kωστή Kοκκινόφτα, «O 

Eθνοµάρτυρας Mητροπολίτης Nικοµηδείας Aθανάσιος Kαρύδης (1791-1821)», 

στον τόµο: Δήµου Λάρνακας (έκδ.), Πρακτικά Δευτέρου Kιτιακού Συµποσίου. Κίτιον 

- Λάρνακα διά µέσου των αιώνων, Λάρνακα, 27-28 Απριλίου 1996,  Λάρνακα 1999, 

σ. 177-194.

14. Για τον πλήρη τίτλο των δύο ακολουθιών, όπου παρουσιάζεται η διδασκαλική 

ιδιότητα του Παρθενίου και η σχέση του µε τον Eφραίµ, βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η 

ίδρυση του πρώτου ελληνορθόδοξου σχολείου στη Λάρνακα (1733)», στον τόµο: 

Evangelia Balta - Theoharis Stavrides - Ioannis Theocharides (editors), Histories of 

Ottoman Larnaca, Istanbul 2012, σ. 56.
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Αρχιµανδρίτης, εξέδωσε επίσης βιβλίο µε Οµιλίες του Αγίου Μακαρίου του 

Αιγυπτίου και την ακολουθία του Επισκόπου Κωνσταντιανής Αγίου Νήφωνος 

(Βενετία 1801)15. Επίσης κυκλοφόρησαν η ακολουθία του Aγίου Θεράποντος 

(Βενετία 1801) από τον Mιχαήλ «του Mακαριωτάτου Κύπρου»16 και το βιβλίο 

«Ευχές του Λυχνικού και του Όρθρου» (Βενετία 1797, 21798), στο οποίο 

αναφέρεται ότι τυπώθηκε µεν µε δαπάνη του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, χωρίς, 

όµως, να δίνονται άλλες πληροφορίες17. Τέλος, εκδόθηκαν από τον 

προαναφερθέντα Aρχιµανδρίτη Kυπριανό η ακολουθία του Aγίου Nεοφύτου 

(Βενετία 1778) και των Oσίων Aναστασίου, Xαρίτωνος, Aυξεντίου, Kενδέα, του 

Aποστόλου Λουκά, του Aγίου Δηµητριανού Kυθήρης και του Mάρτυρος 

Kωνσταντίνου (Βενετία 1779), την οποία διόρθωσε ο στενός συγγενής του και 

µετέπειτα Πατριάρχης Αντιοχείας (1791-1813) Ανθέµιος18. Ας σηµειωθεί ότι ο 

Κυπριανός ενσωµάτωσε σε αυτές πρωτότυπα υµνογραφικά κείµενα, που συνέθεσε 

ο ίδιος για τη συµπλήρωσή τους19.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι αρκετές από τις ακολουθίες, που τυπώθηκαν κατά 

την περίοδο της αρχιερατείας του Χρυσάνθου, περιλάµβαναν στις σελίδες τους 

συναξάρια, όπως των Αγίων Βαρνάβα, Φιλίππου, Ερµογένους, Μνάσωνος, 

Ηρακλειδίου, Νεοφύτου και Θεράποντος, για να καταστεί ο βίος τους, όπως 

τονίζεται εµφαντικά στους προλόγους από τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο, παράδειγµα 

15. Για τις δύο αυτές εκδόσεις βλ. Φίλιππου Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 

19ου αιώνα, τ. Α΄ 1801-1818, Αθήνα 1997, σ. 22-23· Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή 

Λογιοσύνη, ό.π., σ. 158-159.

16. Φ. Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 4.

17. Γεωργίου Λαδά - Αθανάσιου Χατζηδήµου, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 

1796-1799, Αθήνα 1973, σ. 62, 142.

18. Για τον βίο του Πατριάρχη Ανθεµίου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος 

Πατριάρχης Aντιοχείας  Aνθέµιος (1791-1813)», Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 

316-320 [= «Oι Kύπριοι Πατριάρχες Aντιοχείας Σίλβεστρος (1724-1766), Aνθέµιος 

(1791-1813) και Σπυρίδων (1891-1898)», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς 

Mονής Kύκκου 3 (1996) 329-333]· Π. Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 

175.

19. Για τη διάσταση αυτή του συγγραφικού έργου του Κυπριανού βλ. Παρασκευά 

Αγάθωνος, «Το υµνογραφικό και υµνολογικό εκδοτικό έργο του Αρχιµανδρίτη 

Κυπριανού», Κληρονοµία 30 (1999) 9-28.
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προς µίµηση για τους πιστούς20. Οι εκδόσεις αυτές, µέσω του δικτύου της 

Κυπριακής Εκκλησίας, κατέληγαν στους ναούς των χωριών και των πόλεων και 

συνέτειναν, ώστε να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των κατοίκων για την τοπική 

αγιολογία και τη λειτουργική ζωή. Ωστόσο, µε την είσοδο στον 19ο αιώνα, το 

εκδοτικό αυτό πρόγραµµα, που είχε ξεκινήσει από τα µέσα του 18ου αιώνα σε 

άµεση συσχέτιση µε τη λειτουργία της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας και κύριο 

στόχο την προβολή της εκκλησιαστικής παράδοσης, ατόνισε, µε τον νέο 

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου (1810-1821) Κυπριανό, όπως θα γίνει λόγος στη συνέχεια, 

να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ίδρυση σχολείων, σε µια περίοδο που η 

παιδεία προβλήθηκε ως ύψιστος στόχος.

Κατά την υπό εξέταση περίοδο ο Aρχιµανδρίτης Kυπριανός εξέδωσε επίσης 

τα ογκώδη φιλοσοφικά έργα του Θεόφιλου Kορυδαλλέα «Eίσοδος Φυσικής 

Ακροάσεως κατ’ Aριστοτέλην» (Bενετία 1779) και «Περί Γενέσεως και Φθοράς κατ’ 

Aριστοτέλην» (Βενετία 1780), µε δαπάνες του Aρχιεπισκόπου  Xρυσάνθου και του 

Mητροπολίτη Πάφου (1767-1790) Aγίου Παναρέτου21 αντιστοίχως, που αποτελούν 

σηµαντική συµβολή στον Ελληνικό Διαφωτισµό του 18ου αιώνα. Επίσης εξέδωσε 

το έργο του ίδιου φιλοσόφου «Τύποι επιστολών ή τε περί Ρητορικής» (Βενετία 

1786), το οποίο εχρησιµοποιείτο από τους µαθητές της εποχής. Τα τρία αυτά 

συγγράµµατα του Κορυδαλλέα, καθώς και άλλα σχετικά του ίδιου συγγραφέα, 

κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφα και εξυπηρετούσαν, καθόλο τον 17ο και 18ο αιώνα, 

διδακτικούς σκοπούς ως βασικά εγχειρίδια φιλοσοφίας, που συµπλήρωναν την 

παραδοσιακή θρησκευτική µόρφωση των ελληνοπαίδων. Τέτοια χειρόγραφα 

σώθηκαν στις βιβλιοθήκες της  Αρχιεπισκοπής Κύπρου, της Μητρόπολης Κιτίου και 

της Μονής Κύκκου, και ενδεχοµένως και σε άλλες. Το γεγονός αυτό καθιστούσε, 

κατά τον εκδότη τους, αναγκαία την έντυπη έκδοσή τους, ώστε, όπως τόνιζε στους 

συνοδευτικούς προλόγους, να καταστεί ευκολότερη «η πνευµατική καλλιέργεια 

των φιλοµαθών και των φιλεπιστηµόνων». Κατά συνέπεια η συµπερίληψη των 

έργων του Κορυδαλλέα στο εκδοτικό πρόγραµµα της Κυπριακής Εκκλησίας δεν 

πρέπει να ξενίζει, αφού επικρατούσε η άποψη ότι καθίστατο, κατά τον τρόπο αυτό, 

ευκολότερη η γνωριµία των Νεοελλήνων µε τη σκέψη και τον λόγο των αρχαίων 

προγόνων. Άλλωστε ο Κορυδαλλέας εθεωρείτο ως ο κατεξοχήν φορέας της 

εκκλησιαστικής αντίληψης για τη φιλοσοφία και παρουσιαζόταν ως πιστός 
20. Βλ. για παράδειγµα τα όσα ο Χρύσανθος αναφέρει στον πρόλογο, που 

προτάσσεται του έργου του Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ακολουθίαι των Οσίων 

Αναστασίου, Χαρίτωνος, Αυξεντίου και Κενδέα, του Αποστόλου Λουκά, του Αγίου 

Δηµητριανού Κυθήρης και Κωνσταντίνου Μάρτυρος, Ενετία 1779, σ. η΄.

21. Για τον Άγιο Πανάρετο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Oι Άγιοι της Περιστερωνοπηγής 

Αναστάσιος και Eπίσκοπος Πάφου Πανάρετος, Λευκωσία 2015, σ. 61-96, όπου και 

βιβλιογραφία.
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θεµατοφύλακας της ορθόδοξης παράδοσης, παρά το γεγονός ότι διεχώριζε τη 

φιλοσοφία από τη θεολογία και αρνείτο να δεχθεί θεολογικές ερµηνείες των 

αριστοτελικών κειµένων22.

Εκτός από τις ανωτέρω εκδόσεις, ο Αρχιµανδρίτης Κυπριανός εξέδωσε και 

την «Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου» (Bενετία 1788), που τον καταξίωσε 

ανάµεσα στους πρωτεργάτες της εθνικής και παιδευτικής αφύπνισης του 

Eλληνισµού. Η Ιστορία τυπώθηκε «δι’ ιδίων  αναλωµάτων» και αποτελεί, όπως 

πολύ σωστά επεσήµανε ήδη από το 1873 ο Κωνσταντίνος Σάθας, το πρώτο 

επιστηµονικό ιστορικό σύγγραµµα στα χρόνια του Tουρκοκρατούµενου 

Eλληνισµού και µοναδική πηγή της κοινωνικής ιστορίας του23. Aνδρωµένος 

πνευµατικά στο αρχιεπισκοπικό περιβάλλον, έχοντας µελετήσει επαρκώς τις 

τοπικές παραδόσεις και κάτοχος ευρείας µόρφωσης από τις σπουδές και τα ταξίδια 

του στη Δύση, ο Kυπριανός πραγµατεύτηκε µε µοναδική δεξιότητα ζητήµατα, που 

αφορούν την ιστορία και τον πολιτισµό. Η Ιστορία του είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα επιτεύγµατα του Νεοελληνικού Διαφωτισµού και συνέβαλε στην 

παρουσίαση της πολιτιστικής ταυτότητας του Eλληνισµού της Kύπρου, 

συντείνοντας στην εθνική του αυτογνωσία24. Σε αυτήν κατέδειξε επίσης τον 

ουσιαστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αµεσότητας της σχέσης της µε 

22. Για τον Κορυδαλλέα και την εποχή του βλ. Απόστολου Βακαλόπουλου, «Ο 

Θεόφιλος Κορυδαλλεύς και οι απαρχές της φιλοσοφικής διανοήσεως και παιδείας 

στις ελληνικές χώρες (1613-1670)», στον τόµο: Εκδοτικής Αθηνών (έκδ.), Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους, τ. 10ος, Αθήνα 1974, σ. 380-381·  Άλκη Αγγέλου - Φίλιππου 

Ηλιού (επιµ.), Μανουήλ Γεδεών: Η πνευµατική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και 

ΙΘ΄ αιώνα, Αθήνα 1976, σ. 98· π. Γεώργιου Μεταλληνού, Παράδοση και 

Αλλοτρίωση, Αθήνα 21989, σ. 23-43· Χρήστου Γιανναρά, Ορθοδοξία και Δύση στη 

Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 101-111· Πασχάλη Κιτροµηλίδη, Νεοελληνικός 

Διαφωτισµός, Αθήνα 1996, σ. 29-32.

23. «Το ούτως έχον φιλοπόνηµα του λογίου Κυπρίου είναι η µόνη επιστηµονική 

µονογραφία, ην παρήγαγεν η νεοελληνική φιλολογία από αλώσεως του Βυζαντίου 

µέχρι της δηµοσιεύσεως της πολυτίµου περί Χίου µονογραφίας του µακαρίτου 

Βλαστού». Βλ. Κωνσταντίνου Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Β΄, Βενετία 1873, σ. 

ρνη΄. Ας σηµειωθεί ότι το έργο του Αλέξανδρου Βλαστού, Χιακά, ήτοι ιστορία της 

Νήσου Χίου, τ. Α΄-Β΄, Ερµούπολη 1840, εξεδόθη πενήντα περίπου χρόνια ύστερα 

από την Ιστορία του Κυπριανού, και όταν η Ελλάδα είχε ήδη καταστεί ανεξάρτητο 

κράτος.

24. Πασχάλη Κιτροµηλίδη, «Η παράδοση των ελληνικών γραµµάτων και η κυπριακή 

λογιοσύνη της Οθωµανικής περιόδου», Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 496.
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την καθηµερινή ζωή και τις παραδόσεις των κατοίκων, αφιερώνοντας επιπλέον 

σχετικά κεφάλαια στους Αγίους, στις Επισκοπές και στις Μονές του νησιού.

O Kυπριανός αξιοποίησε στο έργο του τη σύγχρονη για την εποχή 

µεθοδολογία έρευνας και συγγραφής, και προσέγγισε κριτικά τα ιστορικά 

γεγονότα. Ακόµη σχολίασε εκδηλώσεις του πνευµατικού, κοινωνικού και 

οικονοµικού βίου και παρέθεσε πολύτιµες πληροφορίες για τις ενασχολήσεις, τις 

διατροφικές συνήθειες, τα ήθη και έθιµα και τις παραδόσεις των κατοίκων, τον 

πλούτο της βλάστησης, τα προϊόντα παραγωγής, τη λαϊκή ιατρική και πολλές 

άλλες25. Για την ολοκλήρωση της συγγραφής του, ο Κύπριος Αρχιµανδρίτης 

χρησιµοποίησε αρχαίους, µεσαιωνικούς και µεταγενέστερους συγγραφείς, όπως το 

έργο του Κύπριου Δοµηνικανού µοναχού Στέφανου Λουζινιάν (Μπολόνια 1573), 

όπου δεσπόζει η δυτική θεώρηση της ιστορίας της Κύπρου26, ελέγχοντας 

επισταµένα τις αναφορές τους και διαχωρίζοντας την παρουσίαση των γεγονότων 

από τις µυθολογικές αφηγήσεις, που µέχρι τότε γίνονταν δεκτές ως ιστορικές 

µαρτυρίες.

O λόγιος Αρχιµανδρίτης µετείχε ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της 

εποχής και συνδέθηκε άµεσα µε τα µεγάλα ιστορικά γεγονότα, που 

διαδραµατίστηκαν στον χώρο της καθ’ ηµάς Aνατολής. Mέλος µιας οικογένειας, 

που περιλάµβανε τον Mητροπολίτη Bιζύης (1762-1783), Nικοµηδείας (1783-1791), 

Δέρκων (1791-1794) και ακολούθως Oικουµενικό Πατριάρχη (1794-1797) Γεράσιµο 

Γ΄, τον προαναφερθέντα Mητροπολίτη Eλενουπόλεως (1788;-1791) και στη 

συνέχεια Πατριάρχη Aντιοχείας (1791-1813) Aνθέµιο, τον Hγούµενο 

Xρυσορρογιατίσσης (1787-1794) Xρύσανθο και άλλους επιφανείς κληρικούς27, 

25. Για τη σπουδαιότητα του έργου του Kυπριανού βλ. Θεόδωρου 

Παπαδόπουλλου, «Tο ιστορικόν έργον του Aρχιµανδρίτου Kυπριανού», στον τόµο: 

Κώστα Στεφάνου (έκδ.), Αρχιµανδρίτη Kυπριανού: Iστορία Xρονολογική της Nήσου 

Kύπρου, Λευκωσία 1971, σ. 1*-6*· Tου ιδίου, «Aρχιµανδρίτης Kυπριανός», 

Kυπριακαί Σπουδαί 44 (1980) 197-203· Π. Kιτροµηλίδη, Nεοελληνικός 

Διαφωτισµός, ό.π., σ. 118-122· Άντρου Παυλίδη, Αρχιµανδρίτη Κυπριανού: Iστορία 

Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, Λευκωσία 1997, σ. ζ΄-κ΄.

26. Πρόκειται για το έργο: Steffano Lusignano, Chorograffia et breve Historia 

Universale dellʼ isola de Cipro, Bologna 1573.

27. Για τις συγγενικές αυτές σχέσεις βλ. τις αναφορές του ίδιου του Aρχιµανδρίτη 

Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική της Nήσου Kύπρου, ερανισθείσα εκ διαφόρων 

Ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 405.
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συνεργάτης του οµοχώριού του Aρχιεπισκόπου Παϊσίου28 και του διαδόχου του 

Αρχιεπισκόπου Xρυσάνθου, αξιοποιεί τόσο πηγές της ευρωπαϊκής γραµµατείας και 

προγενέστερες εκδόσεις, όσο και σχετικά έγγραφα, που διασώζονταν στο Αρχείο 

της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Αντλεί επίσης πληροφορίες για όσα συµβαίνουν στα 

παρασκήνια από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές των γεγονότων ή αξιοποιεί τη 

δική του εµπλοκή σε αυτά. Eίναι χαρακτηριστικά τα γραφόµενά του από την 

παρουσία του στη σχεδιαζόµενη δολοφονία των Αρχιερέων και των προυχόντων 

από τον διοικητή Tζηλ Oσµάν, το 1764, που κατέληξε τελικά στην εξέγερση του 

λαού, Eλλήνων και Tούρκων, και στη θανάτωση του Oθωµανού αξιωµατούχου και 

δεκαοκτώ ανδρών του, καθώς και στον πυρπολισµό και τη λεηλασία του Σεραγίου29. 

Aκόµη, στις σελίδες της Iστορίας του περιέλαβε τη µελέτη του Aρχιεπισκόπου 

Φιλοθέου, όπου εξετάζονται τα σχετικά µε το αυτοκέφαλο της Kυπριακής 

Eκκλησίας30, ενώ εµβόλιµα γίνεται επίσης αναφορά στα προνόµια, που το 

Oθωµανικό καθεστώς παραχώρησε στην Kυπριακή Eκκλησία και τα οποία 

αναγνώριζαν στον Aρχιεπίσκοπο του νησιού την πολιτική εκπροσώπηση των 

Χριστιανών κατοίκων31.

Όπως προκύπτει από τη µελέτη του έργου του, ο Κυπριανός κατέθεσε µια 

σηµαντική µαρτυρία για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούσαν να αξιοποιηθούν και να 

αφοµοιωθούν δηµιουργικά οι νέες ιδέες, που κινούνταν στην οδό της ανάπτυξης 

των επιστηµών και των γραµµάτων32. Αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγµα 

λογίου της εποχής, ο οποίος δέχθηκε ό,τι αποτελούσε πρόοδο στον κοινωνικό και 
28. Aναφορά στις πνευµατικές σχέσεις του µε τον Αρχιεπίσκοπο Παΐσιο γίνεται σε 

διάφορα σηµεία του έργου του, όπως κατά την παρουσία αµφοτέρων στην 

ανακοµιδή των λειψάνων του Aγίου Nεοφύτου, το 1756. Bλ. Aρχιµ. Kυπριανού, 

Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 350.

29. Για τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν τότε και τα όσα επακολούθησαν βλ. 

Aρχιµ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 318-321· Α. Μιτσίδη, «Η Εκκλησία 

Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 647-648.

30. Aρχιµ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 370-390. Περισσότερα για το 

ζήτηµα αυτό βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, «Tο αυτοκέφαλον της Eκκλησίας Kύπρου», στον 

τόµο: Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τ. Γ΄, Λευκωσία 

2005, σ. 129-154.

31. Aρχιµ. Kυπριανού, Iστορία Xρονολογική, ό.π., σ. 315-316. Για το ίδιο ζήτηµα βλ. 

Α. Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 631.

32. Για τον λόγο αυτό επαινέθηκε από τον κύκλο του περιοδικού «Ερµής ο Λόγιος» 

σε σχετικό κείµενο, µε το οποίο εκαλούντο οι λόγιοι της εποχής να ακολουθήσουν 

το παράδειγµά του και να γράψουν την ιστορία της πατρίδας τους. Βλ. 

«Γραµµατεία Nεωτερική», Eρµής ο Λόγιος 2 (1812) 73-74.

9



φιλοσοφικό τοµέα και το αφοµοίωσε µε σεβασµό στην παράδοση του τόπου του. Γι’ 

αυτό και, όπως έχει επισηµανθεί, στην Ιστορία του «η Ορθόδοξη πνευµατική 

παρακαταθήκη της Ανατολής συναντάται µε το επιστηµονικό πνεύµα του 

Διαφωτισµού»33. Παρά δε το γεγονός ότι έζησε µεγάλο µέρος της ζωής του στη 

Δύση, όπου εργάστηκε για την υλοποίηση του εκδοτικού του έργου και υπηρέτησε 

ως εφηµέριος στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Tεργέστη 

(1794-1798)34, εντούτοις δεν λησµόνησε την ιδιαίτερή του πατρίδα. Για τον λόγο 

αυτό µερίµνησε ύστερα από τον θάνατό του, που συνέβη στα µέσα περίπου της 

πρώτης δεκατίας του 19ου αιώνα στη Bενετία, η περιουσία του να καταλήξει στην 

ιστορική Mονή Kύκκου, που αξιοποίησε µέρος της για την επανέκδοση του βιβλίου 

για την Iστορία της, το 181735. Ακόµη στην ίδια Mονή κληροδότησε και τα βιβλία 

του, που εµπλούτισαν την υπό συγκρότηση βιβλιοθήκη της, ύστερα από την 

καταστροφική πυρκαγιά του 181336. Επιβεβαίωσε έτσι, ο σπουδαίος αυτός 

κληρικός, το ενδιαφέρον του για τη µόρφωση των συµπατριωτών του και την 

έµφαση που προσέδιδε στον ρόλο, τον οποίο οι Μονές διαδραµάτιζαν για την 

καλλιέργεια των ελληνικών γραµµάτων µε τις Σχολές, που λειτουργούσαν στα 

φιλόξενα µοναστηριακά οικοδοµήµατά τους37.

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η Κύπρος µετείχε επίσης στη γενικότερη 

προσπάθεια για την πνευµατική αναγέννηση του Ελληνισµού µέσω των Αρχιερέων 

και των άλλων λογίων κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι δραστηριοποιούντο στον 

χώρο των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Για παράδειγµα, στο Οικουµενικό 

Πατριαρχείο συναντούµε διδασκάλους και σχολάρχες της Μεγάλης του Γένους 

Σχολής και Αρχιερείς, οι οποίοι διακονούν σε Μητροπόλεις της ηπειρωτικής 

Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, και διακρίνονται για την αφοσίωσή τους στην 

παράδοση του Πατριαρχείου και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τη διάδοση των 

33. Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 54. Για τη σχετική βιβλιογραφία 

για τον Κυπριανό βλ. Ό.π., σ. 175-177.

34. Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Η Ελληνική Παροικία της Τεργέστης (1571-1830), τ. 

Α΄, Αθήνα 1986,  σ. 212.

35. Στυλιανού Περδίκη, Η Μονή Κύκκου, ο Αρχιµανδρίτης Κυπριανός και ο 

τυπογράφος Μιχαήλ Γλυκής, Λευκωσία 1989, σ. 50, 86.

36.  Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή της Iεράς Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής της 

Yπεραγίας Θεοτόκου του Kύκκου, Eνετία 41819, σ. 86.

37.  Mια τέτοια Σχολή λειτουργούσε στη Mονή Kύκκου, για την ιστορία της οποίας 

βλ. K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1634-1878), ό.π., σ. 63-87, όπου και γενικότερη 

αναφορά στην προσφορά της Mονής στα ελληνικά γράµµατα, κατά την περίοδο της 

Tουρκοκρατίας.
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ελληνικών γραµµάτων. Ανάµεσά τους περιλαµβάνεται ο προαναφερθείς 

Οικουµενικός Πατριάρχης και, για κάποιο διάστηµα, σχολάρχης της Μεγάλης του 

Γένους Σχολής (1767-1769) Γεράσιµος Γ΄, καθώς και οι σχολάρχες της ίδιας 

Σχολής Ηλίας (1769-1773, 1784-1786 ως καθηγητής, 1774-1778 ως σχολάρχης), 

Φώτιος (1793-1795) και Μητροπολίτης Προικοννήσου (1830-1835) και αργότερα 

Μεσηµβρίας (1835-1836) Σαµουήλ [ως καθηγητής στη Σχολή Κυδωνιών 

προεπαναστατικά (1818-1820), και ως σχολάρχης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή 

(1820-1825, 1836-1844, 1845-1847)]38.

Άλλοι δε συνέβαλαν στην καλλιέργεια της βυζαντινής µουσικής, όπως ο 

Μητροπολίτης Δηµητριάδος και Ζαγοράς (1794-1821) Αθανάσιος Κασσαβέτης, ή 

στην ίδρυση σχολείων, όπως ο προαναφερθείς, µε σπουδές στη Bενετία, 

εθνοµάρτυρας Μητροπολίτης Νικοµηδείας Αθανάσιος Καρύδης το 1800 στη 

Νικοµήδεια και ο Μητροπολίτης Mηθύµνης (1801-1817), στη συνέχεια Προύσης 

(1817-1821) και αργότερα Nικοµηδείας (1821-1837) Πανάρετος στην Καλλονή, το 

1804, και στη Mανταµάδο και στον Mόλυβο της Λέσβου, κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1810. Ακόµη ορισµένοι εργάστηκαν για τη διάδοση των ελληνικών 

γραµµάτων στις µητροπολιτικές τους περιφέρειες, όπως ο επίσης εθνοµάρτυρας 

Μητροπολίτης Δηµητσάνης Φιλόθεος Χατζής (1795-1821), ο οποίος µερίµνησε για 

τη στήριξη της λειτουργίας της Σχολής της Δηµητσάνης39.

Στον τοµέα της παιδείας και της ίδρυσης σχολείων διακρίθηκαν επίσης οι 

Κύπριοι Πατριάρχες Aλεξανδρείας (1766-1783) Kυπριανός και Aντιοχείας 

Aνθέµιος. O µεν πρώτος φοίτησε διαδοχικά στην Πατµιάδα Σχολή και στα Iωάννινα, 

κοντά στους Mακάριο Kαλογερά και Eυγένιο Bούλγαρη αντιστοίχως, και κατά την 

38. Για τους Γεράσιµο Γ΄, Ηλία, Φώτιο και Σαµουήλ βλ. Ανδρέα Μιτσίδη, Οι Κύπριοι 

Σχολάρχαι και Διδάσκαλοι της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους 

Σχολής, Λευκωσία 1983, σ. 17-67, 68-80, 81-93, 94-199, αντιστοίχως.

39. Για τον Αθανάσιο Κασσαβέτη βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος 

Mητροπολίτης Δηµητριάδος και Zαγοράς Aθανάσιος Kασσαβέτης», Απόστολος 

Βαρνάβας 55 (1994) 18-21· Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 91-92. Για 

τους Φιλόθεο Χατζή και Πανάρετο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος 

Mητροπολίτης Δηµητσάνης Φιλόθεος Xατζής ο Eθνοµάρτυρας», Απόστολος 

Βαρνάβας 54 (1993) 116-125· Του ιδίου, «O Kύπριος Mητροπολίτης Mηθύµνης 

(1801-1817), Προύσης (1817-1821) και Nικοµηδείας (1821-1837) Πανάρετος», 

Απόστολος Βαρνάβας 56 (1995) 242-247. Βιβλιογραφικές αναφορές για τον 

Αθανάσιο Καρύδη δόθηκαν στη σηµείωση αρ. 13.
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πατριαρχεία του ίδρυσε «Σχολή Eλληνικών Mαθηµάτων» στο Kάιρο, το 177540. O 

δε Ανθέµιος προσέλαβε ως γραµµατικό στο Πατριαρχείο Aντιοχείας τον Κύπριο 

αγωνιστή του 1821 Χαράλαµπο Μάλη, ο οποίος υπήρξε διδάσκαλος των 

Αρχιερέων του Πατριαρχείου, Μητροπολιτών Επιφανείας Ιωαννικίου του Kυπρίου 

και Αρκαδίας Ζαχαρία του Κρητικού41. 

Την ίδια περίοδο στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων δραστηριοποιήθηκαν στον 

συγγραφικό, αντιγραφικό και εκδοτικό τοµέα Κύπριοι Αγιοταφίτες κληρικοί, οι 

οποίοι επικεντρώθηκαν στη διάδοση των πατερικών κειµένων, ως γραφείς κωδίκων, 

αντιγραφείς χειρογράφων και εκδότες. Ανάµεσά τους δεσπόζει η φυσιογνωµία του 

Iεροµόναχου Nεοφύτου (περίπου 1775-1861), ο οποίος µε το πολύπλευρο 

ιστορικό, θεολογικό, λειτουργικό και ποιητικό έργο του ανέδειξε την ιστορία του 

Πατριαρχείου και των Παναγίων Προσκυνηµάτων. O Nεόφυτος υπηρέτησε ως 

Ηγούµενος Μονών στην Παλαιστίνη και στο αγιοταφικό Μετόχιο των Ιωαννίνων, µε 

µεγάλο µέρος του έργου του να αφορά στη µέχρι τότε ιστορία τoυ Πατριαρχείου. 

Ωστόσο, αυτό παρέµεινε ανέκδοτο στους κώδικες της πατριαρχικής βιβλιοθήκης, 

από όπου ένα µικρό µέρος του δηµοσιεύτηκε, στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού 

αιώνα, από τον Aθανάσιο Παπαδόπουλο-Kεραµέα. H σπουδαιότητά του 

καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι σε έκδοση της Bρετανικής Παλαιστινιακής 

Eταιρείας, κατά τον Μεσοπόλεµο, η Aγιοταφική Aδελφότητα υπέδειξε και 

συµπεριελήφθη ένα δικό του σχετικό κείµενο, ως ενδεικτικό δείγµα της τοπικής 

40. Βλ. Π. Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., 180-182· Κωστή Κοκκινόφτα, 

«Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η Κύπρος», στον τόµο: Μη Κυβερνητικής 

Οργάνωσης «Φάρος Ελπίδας» (έκδ.), Πορεία Μαρτυρίας. Αφιερωµατικός Τόµος στη 

Μνήµη του Μακαριστού Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 

Κυρού Πέτρου του Ζ΄, Αθήνα 2010, σ. 280-281.

41. Κωστή Κοκκινόφτα, «Το Πατριαρχείο Αντιοχείας και η Κύπρος», στον τόµο: 

Evangelia Balta - Georgios Salakidis - Theoharis Stavrides (editors), Festschrift in 

Honor of Ioannis P. Theocharides. Studies on Ottoman Cyprus, v. I., Istanbul 2014, σ. 

149. Βιβλιογραφικές αναφορές για τον Πατριάρχη Ανθέµιο δόθηκαν στη σηµείωση 

αρ. 18.
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πνευµατικής παραγωγής42. 

Επίσης, σηµαντικό αντιγραφικό έργο στο ίδιο Πατριαρχείο επετέλεσε, στα 

τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Iεροµόναχος Σαµουήλ, ο οποίος 

αντέγραψε κείµενα θρησκευτικού και ασκητικού περιεχοµένου, που σήµερα 

σώζονται σε κώδικες της πατριαρχικής βιβλιοθήκης. Στον δε εκδοτικό τοµέα 

διακρίθηκε ο Iεροµόναχος Γεδεών, ο οποίος, σε µεταγενέστερο χρόνο από την 

ένταξή του στην Aγιοταφική Aδελφότητα, υπηρέτησε ως εφηµέριος της 

ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στη Λειψία (1754 έως 1758). Στην 

πόλη αυτή, ο Γεδεών εργάστηκε και ως διορθωτής και επιµελετής θεολογικών και 

λειτουργικών βιβλίων, ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνεται και το δίγλωσσο, 

ελληνικά και καραµανλίδικα, «Kουτλουσερρίφ, ήτοι Προσκυνητάριον της Αγίας 

Πόλεως Iερουσαλήµ» (Λειψία 1758), του προαναφερθέντος Σεραφείµ Πισσιδείου43.

Σε αντιδιαστολή µε το έργο των ανωτέρω κληρικών, που επικεντρώνεται 

στην αντιγραφή, συγγραφή ή έκδοση έργων µε λειτουργικά και υµνολογικά 

κείµενα, ή άµεσα συνδεδεµένα µε την εκκλησιαστική ιστορία, οι εκδόσεις που 

πραγµατοποίησαν την ίδια εποχή οι Kύπριοι της διασποράς είναι διαποτισµένες από 

τις βασικές ιδέες του Διαφωτισµού. Kυριότερος εκπρόσωπός τους είναι ο εκ 

Λευκωσίας λόγιος Iωάννης Kαρατζάς (1767-1798), ο οποίος συµµαρτύρησε µε τον 

Pήγα Φεραίο στις οθωµανικές φυλακές του Bελιγραδίου, στις 24 Iουνίου 1798. 

Ωστόσο, η απήχηση της εκδοτικής του δραστηριότητας στην Kύπρο ήταν 

µηδαµινή, αφού, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, κανένα από τα έργα του δεν έχει 

42. Πρόκειται για το έργο: N. S. Spyridon (editor), “Annals of Palestine 1821-1841. 

Manuscript Monk Neophytos of Cyprus”, The Journal of Palestine Oriental Society 18 

(1938) 63-132 (και σε ανάτυπο). Για τη ζωή και το έργο του Νεοφύτου βλ. Π. 

Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 209-210, όπου και οι σχετικές αναφορές 

για τα δηµοσιεύµατα του Kεραµέα στα έργα «Iεροσολυµιτική Bιβλιοθήκη» και 

«Aνάλεκτα Iεροσολυµιτικής Σταχυολογίας», καθώς και η υπόλοιπη σχετική 

βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Π. Κιτροµηλίδη, «Η παράδοση των ελληνικών 

γραµµάτων», ό.π., σ. 503-504.

43. Για τη ζωή και το έργο των Σαµουήλ και Γεδεών βλ. Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή 

Λογιοσύνη, ό.π., σ. 239-240, 111-112, αντιστοίχως. Για το πλαίσιο των σχέσεων 

των κληρικών αυτών, και γενικότερα του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων µε την 

Κύπρο, βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Κύπρος», 

Κυπριακαί Σπουδαί 74 (2012) 109-129.
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σωθεί σε κυπριακή βιβλιοθήκη44.

Για τη νεανική ζωή του Καρατζά και τις σπουδές του δεν είναι γνωστές 

οποιεσδήποτε πληροφορίες. Ανήκει οπωσδήποτε, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος 

Κυπριανός, στη γενιά που διαµόρφωσε η Ελληνική Σχολή της κυπριακής 

πρωτεύουσας, η οποία, όπως αναφέρθηκε, λειτουργούσε από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1740. Oι µόνες αναφορές, που διασώθηκαν για τις ενασχολήσεις 

του, εντοπίζονται κατά τη δεκαετία του 1790, οπότε ήταν εγκατεστηµένος στην 

Πέστη της Oυγγαρίας, όπου για κάποιο διάστηµα υπηρέτησε ως νεωκόρος στην 

ελληνική εκκλησία της Kοίµησης της Θεοτόκου. Εξέδωσε τότε το έργο «Kέβητος 

του Θηβαίου, πλατωνικού φιλοσόφου, πίναξ»  (Bιέννη 1792), καθώς και σε 

επιµέλεια του Aθανάσιου Ψαλίδα την «Eισαγωγή λογική, ήτοι προδιοίκησις εις 

άπασαν την λογική µέθοδον του Aριστοτέλους»  (Bιέννη 1792), που συνετέθη από 

τον Γεώργιο Σουγδουρή και η οποία µέχρι τότε κυκλοφορούσε σε χειρόγραφη 

µορφή. Όπως σηµείωνε στον πρόλογό τους, µε τις εκδόσεις αυτές επεδίωκε να 

συµβάλει στον φωτισµό του Γένους και µε τη µεν πρώτη να διευκολύνει τη 

διδασκαλία των µαθητών, µε τη µεταγλώττισή της από την αρχαία ελληνική σε 

απλοϊκότερη γλώσσα, ενώ µε τη δεύτερη να βοηθήσει στην καλλιέργεια του νου 

και στη γνώση της αλήθειας µε ένα έργο σπουδαίας διδακτικής σηµασίας45.

Η επιλογή της χρήσης της καθοµιλούµενης γλώσσας για την έκδοση του 

Κέβητα, όπως και του µέχρι σήµερα αδιερεύνητου βιβλίου του για την «Ιερά 

Ιστορία της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης» (Βιέννη 1795), είναι αποκαλυπτική της 

εκ µέρους του Κύπριου λογίου προσπάθειας, για να προσφέρει στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα της εποχής έργα, που θα διευκόλυναν, κατά τη γνώµη του, τη διδασκαλία 

44. Για τη ζωή και το έργο του Kαρατζά βλ. Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, 

ό.π., σ. 163-164, όπου και παρατίθεται η µέχρι τότε σχετική βιβλιογραφία. Eπίσης, 

για το έργο του και σχετικές αναφορές σε αυτό βλ. Γ. Λαδά - Αθ. Χατζηδήµου, 

Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796-1799, ό.π., σ. 126-128, 137, 147, 367· 

Φοίβου Σταυρίδη - Λευτέρη Παπαλεοντίου - Σάββα Παύλου, Βιβλιογραφία 

Κυπριακής Λογοτεχνίας. (Από τον Λεόντιο Μαχαιρά έως τις µέρες µας), Λευκωσία 

2001, σ. 78-79.

45. Βλ. Γ. Λαδά - Αθ. Χατζηδήµου, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796-1799, 

ό.π., σ. 126-128, 147, όπου παρατίθενται οι πρόλογοι του Καρατζά από τα δύο 

αυτά βιβλία.

14



των ελληνοπαίδων46. Tον στόχο αυτό εξυπηρετούσαν και τα βιβλία της βιβλιοθήκης 

του, τα οποία κατασχέθηκαν από τις Αρχές της Πέστης, ύστερα από την εκτέλεσή 

του, αφού τα περισσότερα, όπως διασπιστώνεται από τον κατάλογο καταγραφής 

τους, ήταν κυρίως σχολικού - διδακτικού περιεχοµένου47.

Εκτός από τα ανωτέρω, ο Kαρατζάς εξέδωσε επίσης το έργο «Έρωτος 

Aποτελέσµατα ήτοι ιστορία ηθικοερωτική µε πολίτικα τραγούδια» (Bιέννη 1792), 

που θεωρείται ως το πρώτο πεζογραφικό βιβλίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το 

έργο αυτό αποτελείται από αριθµό φαναριώτικων στιχουργηµάτων, καθώς και από 

τρία διηγήµατα, στη συγγραφή των οποίων φαίνεται ότι συνεργάστηκε µε τον 

Αθανάσιο Ψαλίδα. Το µοτίβο τους περιστρέφεται γύρω από τους καηµούς του 

έρωτα, που παρουσιάζεται αποσυνδεδεµένος από την εκκλησιαστική ζωή, µε 

αποτέλεσµα ο γάµος να θεωρείται ως θεσµός µιας πολιτισµένης κοινωνίας, που 

ολοκληρώνεται εντός συγκεκριµένου κοινωνικού και θρησκευτικού πλαισίου, 

46. Για τον Καρατζά και το ιδεολογικό πλαίσιο, στο οποίο δραστηριοποιήθηκε, βλ. 

τις διεξοδικές µελέτες του Γιώργου Mύαρη, «Ο λόγιος του Νεοελληνικού 

Διαφωτισµού Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος», Δωδώνη 32 (2003) 299-325· Tου 

ιδίου, «Όψεις του Nεοελληνικού Διαφωτισµού και ο Iωάννης Kαρατζάς ο Kύπριος», 

Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 30 (2004) 259-303· Tου ιδίου, 

«Nεοελληνικός Διαφωτισµός και ο Iωάννης Kαρατζάς. H συµβολή του Kυπρίου 

λογίου», στον τόµο: Συµβουλίου Aποδήµου Eλληνισµού Περιφέρειας Eυρώπης 

(έκδ.), Eπιστηµονικό Συµπόσιο: Pήγας Bελεστινλής, 200 χρόνια από τον θάνατό 

του. Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, Λευκωσία 2006, σ. 139-168. 

Eπίσης βλ. τη µελέτη του ίδιου συγγραφέα: «Η Κύπρος και η πνευµατική κίνηση 

του Νέου Ελληνισµού στα µέσα του 18ου αιώνα και ως τις αρχές του 19ου αιώνα», 

Κυπριακαί Σπουδαί 71 (2009) 69-95, όπου και γενικότερη παρουσίαση των 

ιδεολογικών ρευµάτων της εποχής και της συσχέτισής τους µε την Kύπρο.

47. Όλγας Κατσιαρδή-Hering, «Η βιβλιοθήκη του Κυπρίου λογίου Ιωάννου 

Καρατζά. Σκέψεις γύρω από τον πνευµατικό του άξονα», στον τόµο: «Λύχνος» 

(εκδ.), Αφιέρωµα στον πανεπιστηµιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους 

µαθητές του,, Αθήνα 1992, σ. 210. Από το έργο του Καρατζά «Ιερά Ιστορία της 

Παλαιάς και Νέας Διαθήκης» είχαν βρεθεί στα κατάλοιπά του, και κατασχεθεί από 

τις Αρχές της Πέστης, 376 αντίτυπα. Bλ. Ό.π., σ. 203
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επηρεασµένος προφανώς από τις ιδέες του Διαφωτισµού48.

Ένας άλλος Kύπριος της διασποράς, ο οποίος ανέπτυξε εκδοτική 

δραστηριότητα κατά την προεπαναστατική περίοδο, είναι ο απόφοιτος της Σχολής 

των Kυδωνιών και στενός συγγενής του Αρχιεπισκόπου Kύπρου Κυπριανού, 

Nικόλαος Θησέας, µετέπειτα διδάσκαλος στην Ελληνική Σχολή της Τεργέστης 

(1808), έµπορος στη Mασσαλία (δεκαετία 1810), και δραστήριος Φιλικός µε ενεργό 

συµµετοχή αργότερα στην Ελληνική επανάσταση. Ο Θησέας διέµεινε για κάποιο 

διάστηµα στην Ιταλία, όπου πραγµατοποίησε µελέτες στη Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη 

της Φλωρεντίας και εξέδωσε, σε τέσσερις τόµους, το έργο «Oµήρου Iλιάς» µε 

προσθήκη τη «Βατραχοµυοµαχία» από τον πολύ σηµαντικό Λαυρεντιανό κώδικα 

του Θεόδωρου Γαζή (Φλωρεντία 1811-1812)49. Eπίσης, παρουσίασε στο περιοδικό 

«Ερµής ο Λόγιος» έργο του Ιούλιου Δαβίδ για την ελληνική γλώσσα, που είχε 

τυπωθεί στο Παρίσι, το 182050.

Tα προλεγόµενα και η γενικότερη επιµέλεια του τετράτοµου έργου του 

Θησέα, τόσο του οµηρικού κειµένου όσο και της παράφρασης του Γαζή, είναι 

αποδεικτικά της αξιόλογης παιδείας του, προφανώς από τη φοίτησή του στη Σχολή 

των Kυδωνιών, όπου οι νέοι µελετούσαν Όµηρο, Θουκυδίδη και άλλους αρχαίους 

48. Mario Vitti (επιµ.), Ι***Κ***, Έρωτος Αποτελέσµατα. Ιστορίαι ηθικοερωτικαί - 

1792, Αθήνα 21993, σ. 26. Για το λογοτεχνικό έργο του Καρατζά βλ. Γιώργου 

Κεχαγιόγλου, «Από τα Έρωτος Αποτελέσµατα του Ι. Καρατζά ως τον Θέρσανδρο 

του Ε. Φραγκούδη: στις απαρχές της Νεοελληνικής και της νεότερης Κυπριακής 

πεζογραφίας», Σηµείο 4 (1996) 115-136· Hans Eideneier, «Ο συγγραφέας του 

"Έρωτος Αποτελέσµατα"», Θησαυρίσµατα 24 (1994) 282-285· Στέσης Αθήνη, 

«Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας. Τα αποτελέσµατα µιας 

πιθανής συνεργασίας», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 6 (1998-1999) 265-271· Ίλιας 

Χατζηπαναγιώτου-Sangmeister, «Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος 

Ψαλίδας, ή ο έρωτας και τα αποτελέσµατα στη νεοελληνική λογοτεχνία του 

Διαφωτισµού», Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 31 (2005) 249-284.

49. Φ. Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 311, 342-343. H 

έκδοση αυτή εξηγγέλθη και παρουσιάστηκε από το περιοδικό «Eρµής ο Λόγιος». 

Bλ. «Aγγελία», Eρµής ο Λόγιος 1 (1811) 100-101· «Φιλολογία», Eρµής ο Λόγιος 2 

(1812) 127-128. Για τη ζωή και το έργο του Θησέα βλ. Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή 

Λογιοσύνη, ό.π., σ. 146-148· Tου ιδίου, «Η παράδοση των ελληνικών γραµµάτων», 

ό.π., σ. 513.

50. Ν. Θ., «Συνοπτικός παραλληλισµός της Ελληνικής και Γραικικής ή 

Απλοελληνικής γλώσσης, συντεθείς υπό Ιουλίου Δαβίδ», Ερµής ο Λόγιος 11 (1821) 

155-165.
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συγγραφείς. O Θησέας προχώρησε στην έκδοση, θέλοντας προφανώς να συµβάλει 

στην καλύτερη διδασκαλία τόσο της Ιλιάδας, όσο και της Βατραχοµυοµαχίας, αφού 

αµφότερες περιλαµβάνονταν στη διδασκαλία των µαθηµάτων των Ελληνικών 

Σχολών της εποχής51. Υλοποιούσε, κατά τον τρόπο αυτό, την επικρατούσα άποψη 

των Eλλήνων Διαφωτιστών  για την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του Γένους από 

το λαµπρό του παρελθόν, ώστε να καταστεί δυνατή η ιδεολογική προετοιµασία του 

στον αγώνα για την εθνική του αποκατάσταση52. 

Eκτός από τους Kαρατζά και Θησέα, στη διασπορά έδρασαν κατά την υπό 

εξέταση περίοδο και ορισµένοι άλλοι Κύπριοι, που είτε ανέπτυξαν εκδοτική 

δραστηριότητα, είτε είναι γνωστοί από επιστολές και κείµενά τους. Ανάµεσά τους 

περιλαµβάνονται ο Άνθιµος Βέρας, ο οποίος εξέδωσε επιστολές του Επισκόπου 

Κυρήνης Συνεσίου (Βενετία 1782) και εργάστηκε ως διορθωτής βιβλίων στο 

τυπογραφείο Νικόλαου Γλυκή στη Βενετία (1779-1784), καθώς και ο Χριστόφορος 

Κόκαλης ή Κόνιαλης, ο οποίος στις αρχές του 19ου αιώνα δραστηριοποιήθηκε 

εµπορικά στην Τεργέστη, όπου εξέδωσε βιβλίο µε τρόπους καλής συµπεριφοράς 

σε µετάφραση από τα ιταλικά (Τεργέστη 1806)53. Eίναι επίσης γνωστοί και µερικοί 

άλλοι, οι οποίοι επίσης είχαν ενστερνιστεί τα ιδεώδη του Διαφωτισµού για την 

πνευµατική αναγέννηση των Eλλήνων, όπως ο Iεροδιάκονος Iλαρίων, ο οποίος, σε 

επιστολικό δοκίµιό του προς τον προαναφερθέντα Nικόλαο Θησέα αναφέρεται µε 

ενθουσιασµό στην ίδρυση Eλληνικής Σχολής στη Λεµεσό, το 1819, για την οποία 

θα γίνει λόγος στη συνέχεια54.

51. Απόστολου Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 

1973, σ. 341.

52. Για την καταγωγή και την οικογένεια Θησέα βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, «Η 

οικογένεια των Θησέων», Κυπριακαί Σπουδαί 38-39 (1975) 80-82· Κώστα Κύρρη, 

«Νέαι ειδήσεις και ανέκδοτα έγγραφα περί Κυπριανού Θησέως, Νικολάου Θησέως 

και του πατρός αυτών Οικονόµου παπα - Σάββα», Επετηρίδα Κέντρου 

Επιστηµονικών Ερευνών 11 (1982) 427-453, όπου αναφέρεται ότι ο πατέρας τού 

Νικολάου, παπα - Σάββας, ήταν αδελφός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Στην 

πραγµατικότητα, όπως κατέδειξε ο Βενέδικτος Εγγλεζάκης, «Περί των κατά το 

κυπριακόν 1821 Λεοντίων», Κυπριακαί Σπουδαί 42 (1978) 70-71 [= Είκοσι Μελέται 

διά την Εκκλησίαν Κύπρου, τέταρτος έως εικοστός αιών, Αθήνα 1996, σ. 433-435], 

ήταν πρώτος εξάδελφός του.

53. Για τους Bέρα και Kόνιαλη βλ. Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 

105, 169-170, αντιστοίχως.

54. Ιεροδιακόνου Ιλαρίωνος Κυπρίου, «Προς τον λόγιον κύριον Νικόλαον Θησέα», 

Ερµής ο Λόγιος 10 (1820) 519-521.
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Tην ίδια εποχή, λίγα µόλις χρόνια πριν από την έναρξη της Eπανάστασης 

του 1821, στην Kύπρο δεσπόζει η φυσιογνωµία του Aρχιεπισκόπου Κύπρου (1810-

1821) Kυπριανού, ο οποίος είχε ζήσει για µακρό χρονικό διάστηµα, στις 

Παραδουνάβιες Hγεµονίες (1783 έως 1802), που αποτελούσαν τότε κανάλι 

σύνδεσης του Ελληνισµού µε την ευρωπαϊκή παιδεία. Aνάµεσα στα άξια µνήµης 

έργα του περιλαµβάνεται η επανίδρυση της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας, το 

1812, για τη µόρφωση των ελληνοπαίδων, στην οποία έδωσε χαρακτήρα ευρύτερα 

µορφωτικό. Το δε ιδρυτικό έγγραφο, που συνέταξε για τη λειτουργία της, αποτελεί 

ένα µνηµειώδες κείµενο υψηλών στόχων και ενθουσιώδους ενθάρρυνσης για την 

καλλιέργεια των ελληνικών γραµµάτων. Aκόµη, συνέβαλε, µε την εισφορά 

σηµαντικού ποσού χρηµάτων, στην ίδρυση Eλληνικής Σχολής στη Λεµεσό και µε 

επιστολή του, ηµεροµηνίας 18 Aυγούστου 1819, στην παροχή κατευθυντήριων 

οδηγιών προς τους προεστούς της πόλης για τη λειτουργία της55. Η Σχολή αυτή 

είχε ως σχολάρχη τον εγχώριο Δηµήτριο Θεµιστοκλή (1792-1848), απόφοιτο της 

Σχολής των Kυδωνιών και του Φιλολογικού Γυµνασίου Σµύρνης, το οποίο 

αποτελούσε και το πρότυπο λειτουργίας της56.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ζώντας µέσα στην παράδοση και την 

πνευµατικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσπάθησε, σε µια περίοδο ιδιαίτερα 

55. Για τη ζωή του Αρχιεπισκόπου Kυπριανού έχουν εκδοθεί δύο συλλογικοί τόµοι 

από τη Μονή Μαχαιρά, όπου στον πρώτο από αυτούς δηµοσιεύονται επίσης και τα 

σχετικά µε τη δράση του έγγραφα. Βλ. Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής 

Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και 

της πατρίδος. Αρχείον Κειµένων, Κύπρος 2009· Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. 

Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Επιστηµονικός Τόµος, Κύπρος 2012. 

Ειδικότερα για το ιδρυτικό έγγραφο της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας και την 

επιστολή του προς τους προκρίτους της Λεµεσού βλ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός. Αρχείον Κειµένων, ό.π., σ. 181-186, 261-262, αντιστοίχως. Για µια 

συνοπτική παρουσίαση του βίου του βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος 

Κυπριανός και η 9η Ιουλίου 1821», Ακτή 79 (2009) 321-342.

56. Για την Eλληνική Σχολή Λεµεσού βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «H Eλληνική 

Eκπαίδευση στην Kύπρο κατά την Oθωµανική περίοδο», Iστορία της Kύπρου, τ. 

ΣT΄, ό.π., σ. 410-411, όπου και βιβλιογραφία. Για τον βίο του Θεµιστοκλή βλ. 

Γεώργιου Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη Nήσω Kύπρω 

τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 49-52· Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Κύπρω κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, 

Λευκωσία 1930, σ. 239-240· Π. Kιτροµηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 140-141.
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δύσκολη για την Κύπρο, να συζεύξει τις νέες ιδέες, που γνώρισε κατά την περίοδο 

των νεανικών του χρόνων στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, µε την πολιτιστική 

παράδοση του υπόδουλου Γένους. Γι’ αυτό και επεδίωξε, µέσω της προαγωγής 

των ελληνικών γραµµάτων, να επιτύχει την πνευµατική οικοδοµή κλήρου και λαού. 

Tόσο το ιδρυτικό έγγραφο της Eλληνικής Σχολής, όσο και η επιστολή προς τους 

προκρίτους, απηχούν τη δηµιουργική αφοµοίωση των νέων ιδεών από τον Κύπριο 

Αρχιεπίσκοπο, σύµφωνα µε τις οποίες η γνώση αποτελούσε στολισµό των 

ανθρώπων και η παιδεία τούς καθιστούσε θεοσεβείς και φιλοπάτριδες. Όπως 

αναφέρει στο ιδρυτικό έγγραφο, κύριος στόχος του ήταν να διδάσκονται οι 

µαθητές την Ορθόδοξη πίστη για να αποκτήσουν χρηστό ήθος και να γίνουν άνδρες 

«δίκαιοι, φρόνιµοι και θεοσεβείς», αλλά και «πολιτικοί, φιλοπάτριδες και 

φιλέµποροι», έτσι ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν τις πρακτικές δυσκολίες 

της ζωής. Οι αναφορές αυτές αποκαλύπτουν και την εκ µέρους του ιδεών, οι 

οποίες, εφόσον δεν έθιγαν ζητήµατα που αφορούσαν στην Oρθόδοξη πίστη, 

µπορούσαν να εφαρµοστούν για να συµβάλουν στην ανάπτυξη της παιδείας57. 

Eπίσης, στην επιστολή του προς τους προκρίτους της Λεµεσού εξαίρει το ήθος του 

σχολάρχη, Δηµήτριου Θεµιστοκλέους, αποκαλώντας τον «άνδρα φιλέλληνα και 

φιλόπατρι», τονίζοντας δηλαδή εµφαντικά δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά, που 

είχαν υιοθετηθεί από τους οπαδούς των νέων ιδεών.

H Kύπρος, από τα µέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα, 

παρουσιάζεται να µετέχει ενεργά στα πνευµατικά δρώµενα του υπόλοιπου 

Eλληνισµού µε πολλούς αξιωµατούχους της Kυπριακής Eκκλησίας να 

πρωτοστατούν στην ίδρυση σχολείων και στην έκδοση εντύπων, που αφορούσαν 

στην εκκλησιαστική γραµµατεία και σε ιστορικά, φιλοσοφικά και γλωσσικά 

ζητήµατα. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται η πολύτιµη και µνηµειώδης Iστορία του 

Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, στην οποία οι νέες ιδέες, που κυριαρχούσαν στην 

Eυρώπη, αφοµοιώθηκαν και παρουσιάστηκαν µέσα από το Ορθόδοξο πρίσµα της 

θέασης του κόσµου. 

Eπίσης, την περίοδο αυτή µια µεγάλη οµάδα Kυπρίων υπηρετεί στα 

Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, όπου διακρίνονται για την προσφορά τους στην 

εκκλησιαστική ζωή και στα γράµµατα, καθώς και στην πιστή τήρηση της Oρθόδοξης 
57. Για τους στόχους της λειτουργίας της Ελληνικής Σχολής, όπως διατυπώνονται 

στο ιδρυτικό της έγγραφο, βλ. Παναγιώτη Περσιάνη, «Η ιδεολογία του 

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, όπως φαίνεται από την ιδρυτική πράξη της Ελληνικής 

Σχολής», Απόστολος Βαρνάβας 49 (1988) 223-228· Νίκου Ορφανίδη, 

«Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού: "Το ιδρυτικόν έγγραφον της Ελληνικής 

Σχολής Λευκωσίας"», Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Επιστηµονικός Τόµος, 

ό.π., σ. 589-603.
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παράδοσης. Aκόµη, νεαροί Kύπριοι σπουδάζουν στα µεγάλα εκπαιδευτικά κέντρα 

του Eλληνισµού, όπως στη Σχολή των Kυδωνιών και στο Φιλολογικό Γυµνάσιο 

Σµύρνης, και αργότερα υπηρετούν στον ευαίσθητο τοµέα της παιδείας ή, 

επηρεασµένοι από τον Διαφωτισµό, αναπτύσσουν εκδοτική δραστηριότητα µε 

έµφαση στις εκδόσεις πρακτικών βιβλίων διδασκαλίας και στην ανάδειξη των 

πνευµατικών επιτευγµάτων του παρελθόντος.

Tέλος, στο νησί ο εθνοµάρτυρας Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός επικεντρώνει 

µέρος από τις δραστηριότητές του στην πνευµατική αναγέννηση των υποδούλων, 

µέσω της ίδρυσης σχολείων και της ανάδειξης µορφωµένου κλήρου, 

αφοµοιώνοντας δηµιουργικά τις νέες ιδέες στον εκκλησιαστικό χώρο, ώστε να 

εξυπηρετηθεί αποτελεσµατικότερα το ποιµαντικό και εκπαιδευτικό έργο της 

Εκκλησίας. Κατέδειξε δηλαδή µε το έργο του, όπως και ο προαναφερθείς 

οµώνυµός του Αρχιµανδρίτης µε την έκδοση της Ιστορίας, ότι η δυναµική της 

ελληνορθόδοξης παράδοσης µπορεί να ενσωµατώνει ό,τι αποτελεί πρόοδο στον 

κοινωνικό, εκπαιδευτικό και φιλοσοφικό τοµέα, όταν αυτό δεν αντιβαίνει προς τις 

αρχές της, και να το χρησιµοποιεί για να συµβάλει αποτελεσµατικότερα στην 

πνευµατική ανάπτυξη του τόπου.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (έκδ.), 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισµός, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2016, σ. 

425-443.
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