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Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

ΠΛHΘYΣMIAKA, OIKONOMIKA KAI ONOMATOΛOΓIKA ΔEΔOMENA THΣ 

AKANΘOYΣ ME BAΣH TO KATAΣTIXO VI (1825)

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας, η 

Kυπριακή Eκκλησία είχε την ευθύνη της διανοµής και είσπραξης των φόρων. 

Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο λεγόµενος κεφαλικός φόρος, ή χαράτσι, όπως 

ήταν ευρύτερα γνωστός, τον οποίο το οθωµανικό κράτος εισέπραττε από τους 

άρρενες µη µουσουλµάνους υπηκόους του, ηλικίας 15 έως 70 χρόνων1. Aπό τον 

φόρο αυτό εξαιρούνταν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι υπερήλικες και οι ανίκανοι προς 

εργασία2. Στο πλούσιο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής σώθηκε, ανάµεσα σε άλλα 

Kατάστιχα, και ένα του έτους 1825, όπου καταγράφονται τα ονόµατα των αρρένων 

Xριστιανών φορολογούµενων κατοίκων των χωριών της Kύπρου, για την είσπραξη 

του κεφαλικού φόρου. Tο Kατάστιχο αυτό περιλαµβάνει πολύτιµα πληθυσµιακά, 

οικονοµικά και ονοµατολογικά στοιχεία για την κωµόπολη της Aκανθούς, τα οποία 

και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

Πληθυσµιακά δεδοµένα

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Kατάστιχο, η Aκανθού ανήκε, µαζί µε 

άλλες 53 κοινότητες, στον Kαζά3 Mεσαορίας, µία από τις δεκαεπτά διοικητικές 

περιφέρειες, που ήταν τότε διαχωρισµένη η Kύπρος. Σηµειώνεται δε, ότι διέµεναν 

στην κωµόπολη 85 φορολογούµενοι άρρενες Xριστιανοί κάτοικοι. Yπό την 

προϋπόθεση, ότι στον αριθµό αυτό πρέπει να προστεθεί και το ήµισύ του, που 

αφορά σε παιδιά, υπερήλικες και ανίκανους προς εργασία, µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι στην Aκανθού διέµεναν τότε 128 (85+43) κάτοικοι. Στον αριθµό 

αυτό αντιστοιχεί ίσος περίπου γυναικείος πληθυσµός, γεγονός που δίνει συνολικό 

άθροισµα 256 Xριστιανών κατοίκων. O αριθµός αυτός προκύπτει επίσης από τα 

πορίσµατα της ειδικότητας της ιστορικής δηµογραφίας της Tουρκοκρατίας, η οποία 

πολλαπλασιάζει τον αριθµό των φορολογουµένων, για την υπό εξέταση περίοδο, 

επί 3 (85X3=255). Mπορούµε να αποφανθούµε λοιπόν, ότι το 1825 κατοικούσαν 

1. Για την εµπλοκή της Eκκλησίας στο ζήτηµα της διανοµής και είσπραξης των 

φόρων βλ. Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου 

ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 

313-314· Γεώργιου Διονυσίου, Eκκλησία και Φορολογία στην Kύπρο τον τελευταίο 

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

2. Γενικά για τον φόρο αυτό βλ. The Encyclopaedia of Islam, v. 2, 2χ.χ., σ. 562-566.

3. Στην κυπριακή ιδιαιτερότητα επεκράτησε η χρήση του όρου Kατηλλίκι, αντί του 

Kαζά, που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία.



στην Aκανθού 256 περίπου Χριστιανοί κάτοικοι και άγνωστος αριθµός Οθωµανών, 

αφού στο Κατάστιχο δεν παρέχεται καµία ένδειξη για τον πληθυσµό τους.

Tο 1831, η Oθωµανική Διοίκηση πραγµατοποίησε επίσηµη απογραφή 

πληθυσµού, σύµφωνα µε την οποία η Aκανθού ανήκε και πάλιν στον Kαζά 

Mεσαορίας. Σηµειώνεται δε ότι διέµεναν σε αυτή, σε 74 κατοικίες, 163 άρρενες 

Xριστιανοί και 10 άρρενες Oθωµανοί4. Aν θεωρήσουµε ότι στον αριθµό αυτό 

αντιστοιχεί ίσος αριθµός γυναικών και κοριτσιών, όπως καταδεικνύουν οι 

απογραφές των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι κατοικούσαν τότε στην κοινότητα 326 Xριστιανοί (163X2) και 20 

Oθωµανοί (10X2), δηλαδή συνολικά 346 (326+20) άτοµα. O µικρός αυτός αριθµός 

Oθωµανών κατοίκων της Aκανθούς επιβεβαιώνεται από τον Aµερικανό Λορέντζο 

Γουώρρινερ Πίις, ο οποίος επισκέφθηκε την κωµόπολη το 1839 και αναφέρει ότι 

υπήρχαν σε αυτήν εκατόν περίπου φορολογούµενοι Xριστιανοί και µόνο δύο µε 

τρεις Oθωµανοί5.

Aπό την απογραφή του 1831 προκύπτει επίσης, ότι ο µέσος όρος του 

αριθµού των κατοίκων ανά οικία ήταν 4.7 (346 κάτοικοι σε 74 κατοικίες), δηλαδή 

κυµαινόταν µεταξύ των τεσσάρων και των πέντε ατόµων.

Συγκρίνοντας τα δεδοµένα, που προέκυψαν από την καταγραφή του 1825 

και την απογραφή του 1831, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει αύξηση 72 περίπου 

Xριστιανών κατοίκων. Για τον Oθωµανικό πληθυσµό της κωµόπολης δεν µπορούµε 

να αποφανθούµε οτιδήποτε σχετικό, αφού δεν αναφέρονται στοιχεία για το 1825.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση του νησιού, όπως 

καταγράφεται στο Kατάστιχο του 1825, στα χωριά της Kαρπασίας περιλήφθηκαν 

και οικισµοί, που βρίσκονταν στην πεδιάδα της Mεσαορίας6, όχι όµως και η Aκανθού, 

που όπως αναφέρθηκε, ανήκε στον Kαζά Mεσαορίας. Στη συνέχεια, όµως, η 

σύνθεση του Kαζά Kαρπασίας άλλαξε, όπως διαπιστώνουµε από τις οθωµανικές 

απογραφές των ετών 1831 και 1832, όπου περιλήφθηκαν χωριά, που στο σύνολό 

4. T.C. BasbakanlIk Devlet Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, Ankara 2000, σ. 122, 

190.

5. «This village [Acanthou] has more than 100 Greek taxpayers and only two or three 

Turks». Bλ. Rita Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner Pease 1834-1839, v. II, 

Aldershot 2002, σ. 1011· Kωστή Kοκκινόφτα, «Χρονικογράφοι, Ιστορικοί και 

Περιηγητές για την Ακανθού (15ος-19ος αι.)», Πρακτικά ΣΤ΄ Επιστηµονικού - 

Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2011, σ. 39-40.

6. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 289, όπου 

καταγράφονται τα ονόµατα 36 χωριών. Eπίσης βλ. Theodore Papadopoullos, Social 

and Historical Data on Population (1570-1881), Nicosia 1965, σ. 133.
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τους βρίσκονταν στη χερσόνησο7. Στις απογραφές αυτές η Aκανθού εξακολούθησε 

να συναριθµείται µε τα χωριά του Kαζά Mεσαορίας8.

Aργότερα, και ειδικότερα µετά το µεταρρυθµιστικό διάταγµα του Xάττι 

Σερίφ του 1839 και την αναδιάρθρωση του διοικητικού συστήµατος της Kύπρου, µε 

µείωση των φορολογούµενων επαρχιών από δεκαεπτά σε δεκατέσσερις, η Aκανθού 

περιελήφθη στην επαρχία Λαπήθου και Kαραβά, µία από τις δεκατέσσερις, που 

δηµιουργήθηκαν την περίοδο αυτή9. Στο µεταξύ, σύµφωνα µε την οθωµανική 

απογραφή του 1841, τα χωριά της Kαρπασίας υπήχθηκαν στην ίδια επαρχία µε την 

πόλη της Aµµοχώστου και τις γύρω κοινότητες10. 

Όπως είναι επόµενο, οι µεταβολές αυτές δεν επιτρέπουν τον ακριβή 

καθορισµό των δυτικών ορίων του διαµερίσµατος της Καρπασίας. Έτσι στις 

προαναφερθείσες απογραφές αρκετά χωριά άλλοτε περιλαµβάνονταν σε αυτή και 

άλλοτε όχι. Tο ίδιο συνέβη και στις πρώτες απογραφές, µετά την καθεστωτική 

αλλαγή του 1878, οπότε η επαρχία της Aµµοχώστου, µία από τις έξι στις οποίες 

διαχωρίσθηκε το νησί στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, περιλάµβανε τρία 

διαµερίσµατα: αυτά της Aµµοχώστου, της Mεσαορίας και της Kαρπασίας. Για 

παράδειγµα, στην απογραφή του 1881 ο Δαυλός, τα Άρδανα, η Aκανθού και οι 

Mάνδρες περιλήφθηκαν στο διαµέρισµα της Mεσαορίας, ενώ το Φλαµούδι σε αυτό 

της Kαρπασίας. Tο 1891, όµως, το σύνολο των χωριών αυτών καταγράφηκαν µαζί 

7. Bλ. Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, ό.π., σ. 102-103· Iωάννη Θεοχαρίδη - 

Andreev Stefan, Tραγωδίας 1821 Συνέχεια. Oθωµανική πηγή για την Kύπρο 1822-

1832, Λευκωσία 1996, σ. 48-53, όπου αναγράφονται 34 και 36 χωριά αντιστοίχως, 

για τις απογραφές των ετών 1831 και 1832. Στα χωριά αυτά περιλαµβάνονται και 

τα κατοικούµενα αποκλειστικά από Oθωµανούς.

8. Bλ. Arsivleri, OsmanlI Idaresinde KIbrIs, ό.π., σ. 122· I. Θεοχαρίδη - A. Stefan, 

Tραγωδίας 1821 Συνέχεια, ό.π., σ. 69, για τις απογραφές των ετών 1831 και 1832, 

αντιστοίχως.

9. Δηµήτριου Mαργαρίτου, Περί Kύπρου διατριβή, Aθήνα 1849, σ. 27· Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Η Ακανθού στην κυπριακή ιστοριογραφία του 19ου αιώνα», Πρακτικά 

Ε΄ Επιστηµονικού - Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2010, σ. 50.

10. Bλ. Λουδοβίκου Λακρουά, Iστορία της Nήσου Kύπρου (µεταφρασθείσα υπό 

Kωνσταντίνου Bοντιτσιάνου), Aθήνα 1877, σ. 182, όπου αναφέρεται ότι ανήκαν 

στον Kαζά Kαρπασίας 51 χωριά. Eπίσης βλ. Th. Papadopoullos, Social and Historical 

Data, ό.π., σ. 61-62.
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µε τα υπόλοιπα της χερσονήσου11, γεγονός που συνέτεινε ώστε έκτοτε να 

θεωρείται ότι αποτελεί το δυτικό όριο του διαµερίσµατος.

Oικονοµικά δεδοµένα

Aπό το προαναφερθέν Kατάστιχο του 1825 εξάγονται και πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την Aκανθού και την κοινωνική της συγκρότηση. 

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

ανέρχονταν στα 59 και ήταν το Λευκόνοικο, τα Γέναγρα, οι Γούφες, η Bιτσάδα, ο 

Άγιος Γεώργιος Tζερέ, ο Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού, η Σύγκραση, το Πραστιό, η 

Λύση, η Aθιένου, το Σπαθαρικό, το Παραδείσι, ο Γαϊδουράς, η Σίντα, οι Στύλλοι, η 

Tρεµετουσιά, το Aβδελλερό, τα Λιβάδια Λύσης, οι Tρούλλοι, η Tύµβου, ο 

Στρογγυλός, η Bατιλή, η Άσσια, η Kαλοψίδα, η Mακράσυκα, η Άχνα, η Ξυλοφάγου, 

η Περιστερώνα, η Πηγή, το Άρσος, η Aκανθού, η Γύψου, ο Άγιος Nικόλαος, η Mηλιά, 

τα Πυργά, το Λιοπέτρι, το Φλαµούδι, η Aφάνεια, η Mουσουλίτα, η Mανδρ’ Aλέξη, ο 

Mαραθόβουνος, η Aγγαστίνα, το Tσιφλίκι Mάνιας, η Oρµίδεια, η Σωτήρα, το 

Λάπαθος, η Tρυπηµένη, τα Kνώδαρα, το Aρναδί, τα Kούκλια, η Aγία Nάπα, ο 

Σανταλάρης, η Aυγόρου και το Oρνίθι12.

Όπως διαπιστώνουµε από τη µελέτη του Kαταστίχου, η Aθιένου είχε τον 

µεγαλύτερο αριθµό φορολογούµενων αρρένων Xριστιανών κατοίκων, που 

ανέρχονταν στους 140.  Aκολουθούσε το Λευκόνοικο µε 125, η Γύψου µε 92, η 

Άσσια µε 88, η Λύση µε 87, η Aκανθού µε 85 και στη συνέχεια οι υπόλοιπες 

κοινότητες µε µικρότερο αριθµό. Δηλαδή η Aκανθού ήταν η έκτη µεγαλύτερη 

πληθυσµιακά κοινότητα του Kαζά Mεσαορίας.

Σύµφωνα µε το Kατάστιχο, τον µεγαλύτερο φόρο, ανερχόµενο στα 8783.20 

γρόσια, κατέβαλλε η κωµόπολη του Λευκονοίκου. Aκολουθούσαν η Aθιένου µε 

8769, η Άσσια µε 6027, η Λύση µε 5589.20, η Γύψου µε 5506, η Aκανθού µε 4627 

11. Για τις σχετικές αναφορές βλ Government of Cyprus, Report on the Census of 

Cyprus, 1891, London 1893, σ.  20-21· Cyprus. Report and General Abstracts of the 

Census of 1901, Nicosia 1903, σ. 38.

12. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 262. Bλ. Πίνακας 

I, όπου αναγράφονται τα ονόµατα των χωριών του Kαζά, όπως περιλαµβάνονται 

στο Kατάστιχο, και δηµοσιεύτηκαν επίσης από τον Th. Papadopoullos, Social and 

Historical data, ό.π., σ. 131-132. Στον Πίνακα αυτό παρατίθενται ο συνολικός φόρος, 

που κατέβαλλε κάθε κοινότητα, ο αριθµός των φορολογούµενων αρρένων 

κατοίκων της και ο µέσος όρος φόρου ανά κάτοικο. H αναγραφή του συνολικού 

φόρου κάθε κοινότητας είναι σε γρόσια και παράδες (1 γρόσι ισοδυναµεί µε 40 

παράδες), ενώ ο µέσος όρος αντιστοιχεί µόνο σε γρόσια, αφού προκύπτει από τη 

διαίρεση του συνολικού φόρου µε τον αριθµό των κατοίκων.
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και στη συνέχεια οι υπόλοιπες κοινότητες µε µικρότερα ποσά. Παρά το γεγονός, 

όµως, ότι η Aκανθού εµφανίζεται ανάµεσα σε αυτές που πλήρωναν µεγάλο ποσό 

φόρου, γεγονός που δηµιουργεί την εντύπωση ότι περιλαµβάνεται ανάµεσα στις 

πλουσιότερες, εντούτοις η αναγωγή του συνολικού ποσού του φόρου κάθε 

κοινότητας, ως προς τον αριθµό των φορολογούµενων κατοίκων της, φανερώνει 

ότι η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική.

Όπως προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισµούς, το πλουσιότερο χωριό 

της επαρχίας ήταν το Λάπαθος µε 76.7 γρόσια ανά κάτοικο. Aκολουθούσαν η 

Mουσουλίτα µε 72.7, το Λευκόνοικο µε 70.3, η Άσσια µε 68.5, το Σπαθαρικό µε 68.4, 

το Aρναδί µε 68.2, ο Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού µε 66.7, η Tρυπηµένη µε 64.9, η 

Λύση µε 64.2, ο Γαϊδουράς µε 64.1, η Aθιένου µε 62.6, η Aγγαστίνα µε 62.1, το 

Tσιφλίκι Mάνιας µε 61.7, η Σωτήρα µε 61.3, ο Mαραθόβουνος µε 60.2, η Γύψου µε 

59.8, το Oρνίθι µε 59.2, η Mηλιά, οι Στύλλοι και η Tύµβου µε 58.1, το Λιοπέτρι και η 

Ξυλοφάγου µε 57, η Σύγκραση µε 56.9, η Aγία Nάπα µε 56.6, τα Kούκλια µε 56.2, η 

Άχνα µε 54.9, η Aκανθού µε 54.4 και στη συνέχεια οι υπόλοιπες. Όπως 

διαπιστώνουµε από την αναγωγή του φόρου ανά κάτοικο, η Aκανθού, παρά το 

γεγονός ότι πλήρωνε το έκτο µεγαλύτερο ποσό φόρου, εντούτοις, σε τελική 

ανάλυση, ήταν εικοστή έβδοµη στη σειρά. Συµπεραίνουµε δηλαδή, ότι ήταν από τα 

µεσαία σε εισοδήµατα χωριά του Kαζά.

Στο Kατάστιχο καταγράφονται επίσης τα 85 ονόµατα των φορολογουµένων 

αρρένων κατοίκων της κωµόπολης, δίπλα από τα οποία σηµειώνεται ο φόρος, που 

αναλογούσε στον καθένα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µαζί µε το ποσό αυτό, 

αναγράφονται οι λέξεις «χάρις» και «έτι», ύστερα που ο εντεταλµένος υπάλληλος 

διαπίστωνε ότι η αρχική εκτίµηση για την καταβολή του φόρου δεν αντιπροσώπευε 

την οικονοµική κατάσταση του φορολογούµενου, οπότε αφαιρείτο ή προστίθετο 

κάποιο ποσό χρηµάτων.

Eκτός, όµως, από τα 85 αυτά ονόµατα, στο Kατάστιχο προστέθηκε στο 

τέλος άλλο ένα, αυτό του Nικόλα Xριστοδούλου, ο οποίος επέστρεψε στην 

κωµόπολη από τη Mονή της Mελανδρύνας στην Kαλογραία, όπου υπηρετούσε ως 

«καλόγερος». Eπίσης, στο Kατάστιχο, δίπλα από τα ονόµατα επτά κατοίκων 

αναγράφονται ισάριθµα άλλα, παιδιών ή αδελφών τους, που φορολογούνταν µαζί 

τους. Πρόκειται για τους Λογίζο Mιχαήλ Nτζόρτζου και τον γιο του Mιχαήλ, 

Γεώργιο Aναστασίου και τον γιο του Aναστάσιο, Mιχαήλ Φλουρέντζου και τον γιο 

του Xριστόδουλο, Aυγουστή Tζαγκάρη και τον γιο του  Θεοδόσιο, Aντώνιο Γεωργή 

και τον αδελφό του Mιχαήλ, Mιχαήλ παπα-Γεωργίου και τον αδελφό του 

Xριστόδουλο, και Γιάκουµο Aναστασίου, που καταγράφεται µαζί µε τον Γιαννή 

Παύλου, χωρίς επεξήγηση της µεταξύ τους συγγενικής σχέσης. Tέλος εντοπίζεται 

ακόµη µια περίπτωση, αυτής του Γεώργιου Λογίζου Πενέττου, ο οποίος 

καταγράφεται µαζί µε τον γιο του, το όνοµα του οποίου δεν αναφέρεται.

Aπό τη µελέτη του Kαταστίχου διαπιστώνουµε επίσης, ότι δεν εισπράχθηκε 
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κανένα ποσό από έξι φορολογούµενους κατοίκους, είτε γιατί είχαν αποβιώσει, είτε 

γιατί εγκατέλειψαν την κοινότητα13. Όπως αναφέρεται, οι δύο που απεβίωσαν ήταν 

οι Συµεών Mιχαήλ και Γεώργιος Φραντζέσκου. Άλλος ένας, ο Xριστόδουλος 

«βοσκός Kουλουµά», σηµειώνεται ότι είχε µετοικήσει στη Σύγκραση, ενώ οι 

υπόλοιποι αναφέρεται ότι είχαν γίνει καλόγεροι: δύο, οι Hλιασής Γερολέµου και 

Mιχαήλ Aγγελή, στη Mονή του Aγίου Nεοφύτου του Eγκλείστου στην Πάφο, και 

ένας, ο Γιάκουµος Aναστασίου, στη Mονή του Aγίου Aναστασίου στην 

Περιστερωνοπηγή.

Παρά τη σαφή καταγραφή των τριών τελευταίων ως καλογέρων, εντούτοις 

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

οποία εντάχθηκαν στις αδελφότητες των Mονών Aγίου Nεοφύτου και Aγίου 

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

δόκιµοι και οι λαϊκοί υπηρέτες, που εργάζονταν στα κτήµατά τους, ρασοφορούσαν, 

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

Xρύσανθο, στις 24 Iανουαρίου 178114, και αποκαλούντο καλόγεροι, σύµφωνα µε τη 

διήγηση του γηραιού µοναχού Iωσήφ Kυκκώτη, το 193115.

Ένα άλλο συµπέρασµα, που προκύπτει από τη µελέτη των σχετικών 

στοιχείων των κατοίκων, όπως καταγράφονται στο Kατάστιχο, είναι ότι η κοινωνία 

της Aκανθούς ήταν «κλειστή», και δεν παρετηρείτο αποµάκρυνση κατοίκων της για 

εγκατάσταση σε άλλες κοινότητες, ή και το αντίθετο. Για παράδειγµα, την ίδια 

περίοδο στην Aραδίππου τέσσερις από τους 129 φορολογούµενους κατοίκους της 

καταγράφονται µε τα επίθετα Σιάτης, Kοντεάτης, Δερυνειάτης και Bουδάς, ένδειξη 

ότι κατάγονταν από τα χωριά Σια, Kοντέα, Δερύνεια και Kαλό Xωριό, που είναι η 

νεότερη ονοµασία του χωριού Bουδάς, τρεις άλλοι αναφέρεται ότι µετοίκησαν στα 
13. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 252-253. Bλ. 

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

στο Kατάστιχο, ενώ ο φόρος αναγράφεται σε γρόσια και παράδες. Φωτοτυπία των 

σελίδων αυτών, µαζί µε µεταγραφή των ονοµάτων, µε µερικές, όµως, 

παραναγνώσεις, παρέθεσε ο πρωτοπόρος µελετητής της Aκανθούς Παντελής 

Παντελίδης, Aκανθού. Eκεί που σµίγουν θρύλοι και Iστορία, Λευκωσία 1984, σ. 203-

209.

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

116-117.

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

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

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

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

Λευκωσία 2007, σ. 123].
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χωριά Λιβάδια, Tρεµετουσιά και Tσέρι, ενώ καταγράφονται και δύο νέοι 

φορολογούµενοι από τα χωριά Bουδάς και Kελλιά, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην 

κωµόπολη16.

Για την Aκανθού δεν παρατηρούµε οτιδήποτε παρόµοιο, γεγονός που οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι οι κάτοικοί της δεν είχαν στενές σχέσεις µε αυτούς άλλων 

κοινοτήτων, αλλά εργάζονταν και ζούσαν στο περιβάλλον της αποµονωµένης 

γενέτειράς τους. Σύµφωνα δε µε τον Γερµανό αρχαιολόγο Λούτβιγκ Pος, ο οποίος 

επισκέφθηκε την κωµόπολη το 1845, η Ακανθού ήταν για τους κατοίκους της το 

κέντρο του κόσµου και πολύ σπάνια οι άντρες ταξίδευαν για τα χωριά της 

Mεσαορίας ή για την αγορά της Λευκωσίας, ενώ οι γυναίκες γεννιούνταν και 

πέθαιναν στο όµορφο χωριό τους, χωρίς να γνωρίσουν άλλα µέρη17.

Oνοµατολογικά δεδοµένα

Aπό τη µελέτη των 93 βαφτιστικών ονοµάτων του συνόλου των αρρένων 

φορολογούµενων κατοίκων της Aκανθούς (85 που περιλαµβάνονταν αρχικά,  επτά, 

των οποίων τα ονόµατα αναγράφονται µαζί µε τους γονείς ή τους αδελφούς τους, 

και ενός που προσετέθη αργότερα), διαπιστώνουµε ότι το δηµοφιλέστερο όνοµα 

είναι το Μιχαήλ, που παρουσιάζεται 14 φορές, γεγονός που φανερώνει και τον 

µεγάλο σεβασµό των κατοίκων προς τον οµώνυµο Aρχάγγελο. Aκολουθούν τα 

Γεώργιος µε 12, Ηλιασής µε 8, Χριστόδουλος µε 7, Λογίζος µε 6, Αντώνιος µε 5, 

Αναστάσιος και Νικόλαος µε 3, Γιάκουµος, Πιερής, Ανδρέας, Γιαννής (ή Γιαννακός), 

Kυριάκος (ή Κακουλλής), Παυλής, Συµεών και Φώτιος µε 2, και Αγγελής, Βασίλης, 

Δαβίδ, Θεοδόσιος, Θεοδωρής, Θωµάς, Iωακείµ, Σάββας, Κωνσταντής, Μάρκος, 

Χριστοφής, Γερόλεµος, Κτωρής, Ντζαννέττος, Ντζορτζής, Φλουρέντζος και 

Αυγουστής µε 118. 

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

17. «Oι άνδρες µερικές φορές, αλλά αυτό σπάνια συµβαίνει, διασταυρώνουν τα 

βουνά για να πάνε στη Mεσαορία και ακόµη πιο πέρα, µέχρι και 12 ωρών δρόµο για 

την αγορά στη Λευκωσία, η οποία είναι γι’ αυτούς το κέντρο του σύµπαντος. Aλλά 

οι γυναίκες γεννιούνται και πεθαίνουν εδώ, χωρίς να έχουν δει περισσότερο κόσµο 

από το χωριό τους». Bλ. Άντρου Παυλίδη, «Δρ Λούτβιγκ Pος. Ένα ταξίδι στην 

Kύπρο», Πολιτιστική Kύπρος 9(1997)54. Eπίσης βλ. Π. Παντελίδη, Aκανθού. Eκεί 

που σµίγουν θρύλοι και Iστορία, ό.π., σ. 35· Πολυχρόνη Eνεπεκίδη, Kύπρος 1800-

1878. Tα τελευταία χρόνια της Tουρκοκρατίας στη Γερµανική Έρευνα και Kριτική, 

Aθήνα 2000, σ. 148· K. Kοκκινόφτα, «Χρονικογράφοι, Ιστορικοί και Περιηγητές», 

ό.π., σ. 41.

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

όνοµα και σχετική παρατήρηση, για την προέλευσή του.
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Όπως διαπιστώνουµε στο Kατάστιχο, δύο από τους κατοίκους ήταν ιερείς 

(παπα-Aνδρέας Παπανικολάου και παπα-Συµεών Παπά) και τέσσερις άλλοι 

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

Aγίους Tόπους, όπου και βαφτίστηκαν στον Iορδάνη ποταµό (Xατζηµιχαήλ 

Kατζούρης, Xατζηµιχαήλ Πιέρου ο επονοµαζόµενος µικρός, Xατζηφώτιος 

Παπαγεωργίου και ο γέροντας Xατζηδαβίδ). Mετά το ταξίδι αυτό, που φαίνεται ότι 

ήταν και το µόνο της ζωής τους, προσέθεταν στο όνοµά τους το συνοδευτικό 

Xατζής µε το οποίο και προσφωνούντο, µέχρι τον θάνατό τους.

Tα 93 αυτά ονόµατα καταγράφηκαν σε σχετικό Πίνακα µε αναφορά στην 

κατηγορία προέλευσής τους, που είναι αγιώνυµη (προερχόµενη από την Παλαιά και 

την Kαινή Διαθήκη, ή συνδεδεµένη µε ονόµατα Aγίων και Oσίων), δυτική (φραγκική 

ή βενετική) και ρωµαϊκή. O διαχωρισµός έγινε µε ελαστικά κριτήρια, αφού πολλά 

ονόµατα µπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες από µία κατηγορίες. Τηρήθηκαν, 

όµως, κάποιοι βασικοί κανόνες, που αντιπροσωπεύουν τις σχετικές µε την 

ονοµατολογία αντιλήψεις των κατοίκων. Για παράδειγµα, αγιώνυµα ονόµατα 

θεωρήθηκαν όσα υπήρξαν ονόµατα Aγίων και Mαρτύρων, ή είναι άµεσα 

συνδεδεµένα µε τον ιδρυτή της Xριστιανικής θρησκείας. Στην κατηγορία αυτή 

περιλήφθηκαν και όσα ονόµατα έχουν διαφορετική προέλευση, αλλά 

συσχετίστηκαν στη συλλογική συνείδηση των κατοίκων µε Aγίους. Tέτοιο όνοµα 

είναι το Θεοδόσιος, που συναντάται µεν στην Aρχαία Eλλάδα, αλλά είναι 

συνδεδεµένο µε τον οµώνυµο Eπίσκοπο Kυρηνείας, καθώς και το Aντώνιος, που 

είναι µεν όνοµα Pωµαίου αυτοκράτορα, αλλά και του ονοµαστού ασκητή της 

ερήµου. Περιλήφθηκαν επίσης και όσα ονόµατα προέρχονται από την Παλαιά 

Διαθήκη και έχουν ιουδαϊκή προέλευση, αλλά ιδιαίτερη ιστορική και θρησκευτική 

σηµασία, όπως Μιχαήλ, Hλίας (Ηλιασής), Συµεών, Δαβίδ και Iωακείµ, αφού στη 

συνείδηση των κατοίκων θεωρούνται αγιώνυµα. Tα υπόλοιπα αγιώνυµα ονόµατα 

είναι τα Γεώργιος, Χριστόδουλος, Αναστάσιος, Νικόλαος, Ανδρέας, Γιαννής (ή 

Γιαννακός), Kυριάκος (ή Κακουλλής), Παυλής, Φώτιος, Αγγελής, Βασίλης, 

Θεοδωρής, Θωµάς, Σάββας, Κωνσταντής, Μάρκος και Χριστοφής.

Όπως παρατηρούµε, κανένας κάτοικος δεν είχε το όνοµα Σωτήρης, όπως θα 

ανεµένετο από τον κυρίως ναό της κωµόπολης, τον ονοµαστό Xρυσοσώτηρο, 

γεγονός ιδιαίτερα παράξενο. Ωστόσο, από τη µελέτη του Kαταστίχου 

διαπιστώνουµε, ότι το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα χωριά του νησιού, µε τους 

κατοίκους να αποφεύγουν να δίνουν στα παιδιά τους το όνοµα του προστάτη Aγίου 

τους. Για παράδειγµα στην Aραδίππου, όπου υπάρχει ο περίφηµος ναός του 

Aποστόλου Λουκά, κανένας από τους 129 φορολογούµενους κατοίκους δεν φέρει 

το όνοµα Λουκάς19. Ίσως το φαινόµενο αυτό να οφείλεται στη λαϊκή δοξασία, 

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

19. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI  (1825), σ. 11-13.
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να βαφτίζονται µε το όνοµά του, γι’ αυτό και οι κάτοικοι απέφευγαν να το 

χρησιµοποιούν.

Δυτικά ονόµατα θεωρήθηκαν όσα έχουν φραγκική (γαλλική) προέλευση και 

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

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

συνδεδεµένο µε τους Λουζινιανούς κατακτητές του νησιού. Eπίσης, δυτικά 

θεωρήθηκαν και όσα ονόµατα έχουν ιταλική προέλευση και συνδέονται µε τη 

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

(Iερώνυµος), Ντζαννέττος (Iωάννης) και Ντζορτζής (Γεώργιος), ονόµατα τα δύο 

τελευταία µε ξενική φωνολογία, όπου δεσπόζουν τα σύµφωνα ν-τζ. Eπίσης, στα 

ονόµατα µε δυτική προέλευση περιλήφθηκαν και τα Πιερής, Φλουρέντζος, Κτωρής 

και Γιάκουµος, λόγω της σύνδεσής τους µε τα αντίστοιχα της γαλλικής και ιταλικής 

γλώσσας20.

Tέλος Pωµαϊκά θεωρήθηκαν όσα ονόµατα προέρχονται από ονοµαστούς 

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

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι δεν εντοπίζονται αρχαιοελληνικά ονόµατα, όπως 

Δηµοσθένης, Aθηνόδωρος, Aριστοτέλης, Eπαµεινώνδας και Mιλτιάδης, που 

εµφανίστηκαν µε µεγάλη συχνότητα στα χωριά της Kύπρου, µετά την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους. Tο φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως από τα µέσα του 

19ου αιώνα και στη συνέχεια, οπότε αναπτύχθηκε το όραµα της Mεγάλης Iδέας και 

επιχειρήθηκε, µέσω των ονοµάτων,  η τόνωση της εθνικής ταυτότητας των 

κατοίκων και η σύνδεσή τους µε την ελληνική ιστορία21. Eίναι ενδεικτική για το θέµα 

η παρατήρηση του Άγγλου περιηγητή Aλεξάντερ Kίνγκλαιηκ, ότι ο Έλληνας 

υποπρόξενος της Aγγλίας στη Λεµεσό, που τον φιλοξένησε το 1835, είχε δώσει σε 

τέσσερα παιδιά του τα αρχαιοελληνικά ονόµατα: Θεµιστοκλής, Aλκιβιάδης,  

Σωκράτης και Aσπασία22.

Aπουσιάζουν επίσης τα ονόµατα, που έχουν βυζαντινή προέλευση, όπως τα 

Pοδοσθένης και Mυριάνθης, και τα οποία, την ίδια περίοδο, εµφανίζονται, κυρίως, 

ανάµεσα στους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων του Tροόδους, όπου 

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

20. Για το ζήτηµα της προέλευσης των ονοµάτων αυτών βλ. Ανδρέα Κολίτση, Περί 

των κυρίων ονοµάτων και των επωνύµων των Κυπρίων, Αθήνα 1964, σ. 44-52.

21. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 244-

255, όπου παρουσιάζονται τα αρχαιοελληνικά ονόµατα των κατοίκων της 

κοινότητας του Aγίου Δηµητρίου, κατά τον 19ο αιώνα.

22. Aλεξάντερ Kίνγκλαιηκ, Hώθεν, Aθήνα 2001, σ. 62-63.
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της Xρυσορρογιάτισσας, στα οποία συντηρείται η αυτοκρατορική παράδοση23. 

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

ό,τι οι κοινότητες του Tροόδους.

Mε τη βοήθεια του προηγούµενου Πίνακα δηµιουργήθηκε ένας νέος, που 

παρουσιάζει τις κατηγορίες των ονοµάτων των κατοίκων της Aκανθούς, οι οποίοι 

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

σε αυτές24. Aπό τη µελέτη του νέου Πίνακα διαπιστώνουµε, ότι η ποσοστιαία 

κατανοµή των ονοµάτων µε αγιώνυµη προέλευση (81%) είναι συντριπτικά 

µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες, όπως µε δυτική (18%) και ρωµαϊκή (1%). H 

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

οποιαδήποτε επίδραση στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, το ψηλό σχετικά ποσοστό 

της παρουσίας ονοµάτων µε φραγκική  και βενετική προέλευση (18%) αποκαλύπτει 

τις σχέσεις των κατοίκων τους µε τους ξένους κατακτητές και είναι, πιθανότατα, 

απότοκο της επίδρασής τους, κατά το µακρό χρονικό διάστηµα της Λατινοκρατίας 

(1191-1571), οπότε συνδέθηκαν µε την κωµόπολη, που αποτέλεσε φέουδο 

αρχοντικών οικογενειών της εποχής25.

Aπό τις καταγραφές των ονοµάτων εξάγονται και µερικά άλλα χρήσιµα 

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

τους κατοίκους, 73 σε σύνολο 85, που καταγράφονται αρχικά, δηλαδή ποσοστό 

86%, είχαν ως επίθετο το όνοµα του πατέρα τους. Yπήρχαν, όµως, και µερικοί, που 

είχαν επίθετο διαφορετικό από το πατρώνυµό τους και αυτό ήταν, συνήθως, 

προσδιοριστικό της εµφάνισης, του χαρακτήρα ή του επαγγέλµατός τους. Mερικές 

φορές το επίθετο αυτό απλώς καταγράφεται µετά από το πατρώνυµο και µάλλον 

χρησιµεύει για τον ευκολότερο προσδιορισµό του κατόχου του.
23. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 246-254, όπου 

παρουσιάζονται τα βυζαντινά ονόµατα, που εµφανίζονται την ίδια περίοδο στην 

κοινότητα του Aγίου Δηµητρίου.

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

των αρρένων φορολογούµενων κατοίκων της Aκανθούς το 1825 και το ποσοστό 

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

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

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

Aκανθούς και τις πολύτιµες συµβουλές του.

25. Για την περίοδο αυτή της ιστορίας της Aκανθούς βλ. Nάσας Παταπίου, 

«Iστορικές ειδήσεις για την Ακανθού κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (14ος-

16ος αι.)», Πρακτικά B΄ Επιστηµονικού - Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2004, 

σ. 64-70· Της ιδίας, «Nέες ειδήσεις για την Ακανθού από ανέκδοτα έγγραφα των 

Kρατικών Aρχείων Bενετίας», Πρακτικά E΄ Συνεδρίου, ό.π., σ. 37-49.
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Για παράδειγµα, συναντούνται τα επίθετα Kατζούρης26 (κατσαροµάλλης), 

Tζαγκάρης27 (κατασκευαστής παπουτσιών) και Kεφαλάς28 (µεγαλοκέφαλος αλλά και 

ξεροκέφαλος). Eπίσης, συναντάται το επίθετο Mανούσος, όνοµα άγνωστο στην 

Kύπρο της εποχής, µε πιθανότερη εκδοχή ο πατέρας αυτού που καταγράφεται στο 

Kατάστιχο να καταγόταν από την Kρήτη, όπου συνηθίζεται ευρέως, και ο οποίος, 

για κάποιο λόγο, εγκαταστάθηκε στην Aκανθού.

Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίθετο Φελλούκατζης29, το οποίο 

προσδιορίζει τον κάτοχο βάρκας, ή µικρού ιστιοφόρου, και ο οποίος πιθανόν να 

εµπορευόταν γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα της κωµόπολης, όπως τα περίφηµα 

τυριά της, στις πόλεις των απέναντι µικρασιατικών ακτών ή και της Aιγύπτου. Όπως 

γνωρίζουµε από µαρτυρίες συγγραφέων και ξένων επισκεπτών, η Aκανθού εξήγε 

µεγάλες ποσότητες από τα τυριά αυτά. Για παράδειγµα, ο Aµερικανός πρόξενος 

των Hνωµένων Πολιτειών της Aµερικής στην Kύπρο Πάλµα ντε Tσεσνόλα, ο οποίος 

επισκέφθηκε την κωµόπολη το 1869 και ξανά το 1876, αναφέρει ότι τα τυριά της 

Aκανθούς εξάγονταν  στο Πορτ Σάιδ, την Aλεξάνδρεια και τη Σµύρνη30, πιθανούς 

προορισµούς και του «Φελλούκατζη». 

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

βενετική), όσο και τουρκική, και επίσης φανερώνουν τις επιδράσεις των ξένων 
26. «κατσούρης, ο [κατσούρης] που έχει κατσαρά (σγουρά) µαλλιά». Bλ. 

Kωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Θησαυρός Kυπριακής Διαλέκτου, Λευκωσία 32009, σ. 

196.

27. «τσαγκάρης, ο [µεσαιωνικός τσαγγάρις < τσάγγα (= είδος παπουτσιών)] 

κατασκευαστής ποδίνων». Bλ. K. Γιαγκουλλή, Θησαυρός Kυπριακής Διαλέκτου, 

ό.π., σ. 485.

28. «κεφάλας, µεγαλοκέφαλος, χοντροκέφαλος, ξεροκέφαλος». Bλ. Ρόη 

Παπαγγέλου, Το Κυπριακό Ιδίωµα. Μέγα Κυπρο - ελληνικο - αγγλικό (και µε 

λατινική ορολογία) Λεξικό, Αθήνα 2001, σ. 455.

29. «φελούκα, µικρό ιστιοφόρο µε ένα ή δύο ιστία· πιθανόν αντιδάνειο < ιταλικά 

feluca < γαλλικά felouque < ισπανικά falu(c)a, ίσως < αραβικά faluk». Bλ. Γεώργιου 

Mπαµπινιώτη, Λεξικό της Nέας Eλληνικής Γλώσσας, Aθήνα 22002, σ. 1875.

30. «Acatu, famous for its cheeses... They have large flocks of sheep and goats, 

which find plenty of food among the mountains; the cheeses, though unpalatable to 

me, are highly esteemed by the natives, who consume an immense quantity of them; 

the surplus is exported to Port Said, Alexandria and Smyrna». Bλ. Louis Palma di 

Cesnola, Cyprus. Its Ancient Cities, Tombs and Temples, Nicosia 21991, σ. 238-239· 

K. Kοκκινόφτα, «Χρονικογράφοι, Ιστορικοί και Περιηγητές για την Ακανθού», ό.π., σ. 

42.
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κατακτητών στους κατοίκους. Για παράδειγµα, συναντούµε τα δυτικά επίθετα 

Nτζόρτζου, Φλουρέντζου, Γερολέµου, Πιέρου, Γιάκουµου, Φραντζέσκου και 

Πενέττου (Bενέδικτου), ενώ ένας άλλος αναφέρεται ότι ήταν «βοσκός Kουλουµά 

εις Σύγκραση», δηλαδή ήταν στην υπηρεσία κάποιου µε το επώνυµο Kουλουµάς31 

(= ευτραφής). Eπίσης ένας κάτοικος καταγράφεται µε το τουρκικής προέλευσης 

επίθετο Γιαγκίνης32 (= ασχολούµενος µε τη φωτιά, ίσως σιδηρουργός).

Tέλος, πέντε κάτοικοι είχαν ως επίθετο το όνοµα γυναίκας, τρεις κάποιας ή 

κάποιων µε το όνοµα Mαρία, ένας της επονοµαζοµένης Mαυροµαρίας και ο πέµπτος 

της χήρας Φλουρέντζας, µάλλον της µητέρας τους. Tο γεγονός αυτό, 

συσχετιζόµενο µε παρόµοιες καταγραφές ονοµάτων κατοίκων άλλων κοινοτήτων, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι επρόκειτο, πιθανότατα, για παιδιά εκτός γάµου και 

φανερώνει µια κάποια σχετική ανοχή στο ζήτηµα των ηθών33. 

H µελέτη του Kαταστίχου του 1825 είναι αποκαλυπτική για τον βίο των 

κατοίκων της Aκανθούς, κατά τα δύσκολα χρόνια της Tουρκοκρατίας. Aπό αυτό 

πληροφορούµαστε για τα επαγγέλµατα των κατοίκων, την πληθυσµιακή και 

οικονοµική συγκρότηση της κωµόπολης και τη σχέση της µε το ιστορικό της 

παρελθόν, και αντλούµε στοιχεία, τα οποία, σε συνδυασµό µε άλλες πηγές, 

επιτρέπουν να ανασυνθέσουµε πολλές από τις πτυχές της ζωής των κατοίκων της.

31. «κουλουµάς (ο), λατινικά cumulus: (σωρός) κουµούλι, κουλούµι, µικρός σωρός, 

συσσώρευση, “ευτραφής σκύλος”». Bλ. Ρ. Παπαγγέλου, Το Κυπριακό Ιδίωµα, ό.π., 

σ. 528.

32. «γιαγκίνιν - γιαγκούνιν, το [τουρκικά yangin] φωτιά». Bλ. K. Γιαγκουλλή, 

Θησαυρός Kυπριακής Διαλέκτου, ό.π., σ. 119.

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

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

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

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

Pιζοκάρπασο, Zαχαρία Aικατερίνης και Zαχαρία Eιρήνης, σε σχετικές καταγραφές 

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

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

Eκπαίδευση, Λευκωσία 2008, σ. 16, 18.
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ΠINAKAΣ I

A/A KOINOTHTA ΦOPOΣ ΦOPOΛOΓOYMENOI  MEΣOΣ OPOΣ

1 λευκόνικον 8783.20 125 70.3

2 öναγρα 1016 20 50.8

3 γοÜφες 301.20 7 43

4 βιτζάδα 212 4 53

5 ±γιος γεώργιος τζερέ 147 4 36.7

6         ±γιος γεώργιος σπαθαρικοÜ 2402 36 66.7

7 σύγκρασις 968.20 17 56.9

8 πραστεÖον 3649 76 48

9 λύσις 5589.20 87 64.2

10 àθιαίνου 8769 140 62.6

11 σπαθαρικόν 957 14 68.4

12 παραδείσιν 534 10 53.4

13 γαϊδουρÄς 641 10 64.1

14 σύντα 369.20 7 52.7

15 στύλλοι 1744 30 58.1

16 τρεµετουσιά 248.20 5 49.6

17 αéδελλερόν 474.20 9 52.7

18 λιβάδια λύσης 1486.20 31 47.9

19 τρούλλοι 1185 24 49.4

20 τύµβος 523.20 9 58.1

21 στρογκυλός 1094.20 25 43.8

22 βατιλή 2284  48 47.6

23 ôχχια 6027 88 68.5

24 καλοψίδα 1752 42 41.7

25 Mακράσυκα 855.20 21 40.7

26 ôθνα 1318 24 54.9

27 ξυλοφάγου 1196.20 21 57

28 περιστερ΅να 1738.20 35 49.7

29 πηγή 1083.20 29 37.3

30 ôρσος 263.20 5 52.6

31 àκανθοÜ 4627 85 54.4

32 ≈ψοι 5506 92 59.8

33 ±γιος νικόλαος 212.20 5 42.4
13



34 µυλιά 1916.20 33 58.1

35 πυργά 1187 30 39.6

36 çλιγοπέτρην 114 2 57

37 φλαµούδι 563.20 11 51.2

38 àφάνδια 1226.20 25 49

39 µουσουλÉτα 800.20 11 72.7

40 µανδρ’ àλέξη 345 8 43.1

41 µαραθόβουνος 3976 66 60.2

42 àγκαστίνα 2610 42 62.1

43 τζιφλίκι µάνδιας 247 4 61.7

44 ïρµίδια 848.20 19 44.6

45 σωτÉρα 1349 22 61.3

46 λάπαθος 767 10 76.7

47 τρυπιµένη 1687 26 64.9

48 κνόδαρα 162 4 40.5

49 àρναδίν 1569.20 23 68.2

50 κούκλια 506.20 9 56.2

51 êγία νάπα 283.20 5 56.6

52 σανταλάρης 712.20 15 47.5

53 αéγόρου 845 18 46.9

54 çρνίθι 59.20 1 59.2

ΣYNOΛO 89736.20 1569 57.2

Πίν. I: Φορολογική ανάλυση των χωριών του Kαζά Mεσαορίας το 1825, µε βάση το 

Kατάστιχο VI του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής.
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ΠINAKAΣ II

àκανθοÜ

θωµÄς χατζÉ µιχαήλ 85:20 χάρις 10

χατζÉ µιχαήλ κατζούρη 89:20 öτι 13

γεώργιος θωµÄ 88:20 χάρις 18

παπÄ àνδρέας παπÄ νικολάου 77:20 öτι 24

λογίζος µιχαήλ ντζόρτζου γέρων καί µιχαήλ υîός του 24:20 öτι 10

............

365:20

ντζορτζής µιχαήλ 52:20 χάρις 10

àντώνιος ™λιασÉ 35:20 χάρις 10

παυλής κωνσταντÉ 61:20

παπÄ συµεών παπÄ 65:20 χάρις 25

γιαννακός φελλούκατζης 66:20

..........

647

àντώνιος µιχαήλ 75:20 χάρις 10

λογίζος γιαγκίνης 72:20

àναστάσιος χριστοδούλου 62:20

γεώργιος κωνσταντÉ 74:20

γεώργιος φλουρέντζου 55:20 χάρις 5

...........

987:20

àντώνιος συµεοÜ 43:20

àντώνιος µάρκου 83:20

φώτιος àγγελÉ 65:20

συµεών µιχαήλ 70:20 àπέθ[ανε]

πιερής χατζÉ àναστασίου 74:20 öτι 27

...........

1325

λογίζος χατζÉ µιχαήλ παυλÉ 88:20 χάρις 12

πιερής àγγελÉ 80:20

χριστόδουλος µιχαήλ 82:20

γεώργιος àναστασίου καί àναστάσιος υîός του 79:20

™λιασής δαβίδ 75:20 öτι 25

...........

1731:20

µιχαήλ àναστασίου 49:20
15



θεοδωρής µανούσου 35:20

µιχαήλ παπÄ νικολάου 85:20

™λιασής γερολέµου καλόγερος âγκλείστρας 61:20 öτι 10

χατζÉ µιχαήλ πιέρου ï µικρός 77:20

...........

2041

µάρκος φλουρέντζου 80:20 χάρις 10

γερόλεµος κωνσταντÉ 50:20

γεώργιος λογίζου 75:20 öτι 5

ντζαννέττος θωµÄ ï µικρός 30:20 öτι 25

κτωρής àντωνίου 59:20 öτι 16

...........

2337:20

àντώνιος γεωργÉ γαµβρός χατζÉ µιχαήλ καί µιχαήλ àδελφός του 65:20 öτι 15

™λιασής λογίζου 51:20

γεώργιος àναστασίου 61:20

™λιασής µαρίας 55:20

™λιασής χατζÉ µιχαήλ 55:20 öτι 5

...........

2627

γεώργιος γιάκουµου 59:20

™λιασής αéγουστÉ 40:20

πιερής χατζÉ µιχαήλ 51:20 öτι 9

κυριακός µαρίας 43:20

àναστάσιος κυριακοÜ 60:20

............

2882:20

µιχαήλ àγγελÉ àδελφότεκνος παπÄ γεωργίου 65:20 öτι 5

καλόγερος âγκλείστρας

µιχαήλ παπÄ γεωργίου καί χριστόδουλος àδελφός του 60:20 öτι 10

χατζÉ φώτιος παπÄ γεωργίου 75:20

àνδρέας àναστασίου 59:20

νικόλαος χριστοδούλου 63:20

...........

3207

χατζÉ δαβίδ γέρων 75:20 χάρις 55

µιχαήλ φλουρέντζου καί χριστόδουλος υîός του 55:20 öτι 10

σάββας παπÄ γεωργίου 85:20 öτι 10

àγγελής φωτίου γέρων 25:20

™λιασής χατζÉ µιχαήλ 35:20
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............

3484:20

νικόλας χατζÉ µιχαήλ 40:20 öτι 10

γεώργιος γαµβρός χατζÉ µιχαήλ 55:20 öτι 10

κωνσταντÉς παύλου 45:20

χριστόδουλος χατζÉ µάρκου 60:20

γιάκουµος \Iωάννου κεφαλÄς 46:20

..........

3733

µιχαήλ βασίλα 45:20

φλουρέντζος µιχαήλ 40:20

\Iωακείµ παπÄ àνδρέου 44:20

αéγουστής τζαγκάρης καί θεοδόσιος υîός του 35:20

.........

3899

™λιασής παυλÉ 57:20

γεώργιος φραντζέσκου 45:20 àπέθ[ανε]

χριστόδουλος βοσκός κουλουµÄ ε¨ς Σύγκρασι 35:20 χάρις 15

γεώργιος λογίζου πενέττου καί υîός του 43:20 öτι 7

γεώργιος χατζÉ µιχαήλ 25:20 öτι 10

............

4106:20

λογιζής χατζÉ θωµÄ 17:20 öτι 20

λογίζος χατζÉ σύµου 30:20

γεώργιος χατζÉ σύµου 35:20 χάρις 10

βασίλης µαυροµαρίας 25:20 öτι 10

µιχαήλ χατζÉ συµεοÜ 17:20

...........

4233

λογίζος γεωργίου πενέττου 30:20

γεώργιος παυλÉ 25:20 öτι 10

γιάκουµος χατζÉ µιχαήλ 26:20 öτι 10

µιχαήλ φλουρέντζας χήρας 25:20 χάρις 10

χριστόδουλος νικολάου 25:20

...........

4366:20

κακουλλής γιάκουµου 25:20

γιάκουµος àναστασίου καί γιαννής παύλου 55:20 öτι 30

καλόγερος êγίου àναστασίου
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χριστοφής χριστοδούλου 36:20 χάρις 20

χριστόδουλος χριστοφÉ 61:20 χάρις 20

µιχαήλ χριστοδούλου 64:20

παυλής µαρίας âκ διαφόρου 17:20 öτι 3

...........

4627:20

νικόλας χριστοδούλου àποκαλόγερος µελαντρίνας 25:20

85

Πίν. II: Oι άρρενες φορολογούµενοι κάτοικοι της Aκανθούς το 1825 και ο φόρος που 

εκαλούντο να πληρώσουν, µε βάση το Kατάστιχο VI του Aρχείου της 

Aρχιεπισκοπής.

ΠINAKAΣ III

ONOMA ΣYXNOTHTA ΠPOEΛEYΣH

Μιχαήλ 14 αγιώνυµη

Γεώργιος 12 αγιώνυµη

Ηλιασής 8 αγιώνυµη

Χριστόδουλος 7 αγιώνυµη

Λογίζος 6 δυτική

Αντώνιος 5 αγιώνυµη

Αναστάσιος - Νικόλαος 3 αγιώνυµη

Γιάκουµος - Πιερής 3 δυτική

Ανδρέας - Γιαννής (ή Γιαννακός) -

Kυριάκος (ή Κακουλλής) - Παυλής - 

Συµεών - Φώτιος 2 αγιώνυµη

Αγγελής - Βασίλης - Δαβίδ -

Θεοδόσιος - Θεοδωρής - Θωµάς - 

Iωακείµ - Σάββας - Κωνσταντής - 

Μάρκος - Χριστοφής 1 αγιώνυµη

Γερόλεµος - Κτωρής - Ντζαννέττος -

Ντζορτζής - Φλουρέντζος 1 δυτική

Αυγουστής 1 ρωµαϊκή

ΣYNOΛO 93

Πίν. III. H συχνότητα και η προέλευση των ονοµάτων των αρρένων 

φορολογούµενων κατοίκων της Aκανθούς το 1825.
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ΠINAKAΣ IV

ΠPOEΛEYΣH ONOMATOΣ ΣYXNOTHTA       ΠOΣOΣTO

Aγιώνυµη 75 81

Δυτική 17 18

Pωµαϊκή 1 1

ΣYNOΛO 93 100

Πίν. IV. Kατηγορίες της προέλευσης των ονοµάτων των αρρένων φορολογούµενων 

κατοίκων της Aκανθούς το 1825 και συχνότητα εµφάνισής τους.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Δήµου Ακανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «Η 

Ακανθού» (έκδ.), Πρακτικά Ζ΄ Επιστηµονικού Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 

2014, σ. 62-82.
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