
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙKA, OIKONOMIKA KAI ONOMATOΛOΓIKA ΔEΔOMENA ΓΙΑ ΤΟ 

OMOΔOΣ 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 (jizye), ή χαράτσι, όπως ήταν ευρύτερα 

γνωστός, τον οποίο το οθωµανικό κράτος εισέπραττε από τους άρρενες µη µουσουλµάνους 

υπηκόους του, ηλικίας 15 έως 70 χρόνων . Aπό τον φόρο αυτό εξαιρούνταν οι γυναίκες, τα 1

παιδιά, οι υπερήλικες και οι ανίκανοι προς εργασία . Στο πλούσιο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 2

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 

δηµογραφικά, οικονοµικά και ονοµατολογικά στοιχεία για το χωριό Όµοδος, τα οποία και θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

Πληθυσµιακά δεδοµένα 

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

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.

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

Ειδικότερα για την είσπραξη του φόρου αυτού από ένα χωριό της Κύπρου, τον Γερόλακκο, 

βλ. Κωστή Κοκκινόφτα - Ιωάννη Θεοχαρίδη, «Δηµογραφικά στοιχεία Γερολάκκου (1825)», 

Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 3 (1996) 257-272.



 Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Kατάστιχο, το 1825 το Όµοδος ανήκε, µαζί µε 

άλλες 32 κοινότητες, στον Kαζά Kοιλανίου , µία από τις δεκαεπτά διοικητικές περιφέρειες, 3

που ήταν τότε διαχωρισµένη η Kύπρος. Kαταγράφεται δε να διαµένουν σε αυτό 51 

φορολογούµενοι άρρενες Xριστιανοί κάτοικοι . Yπό την προϋπόθεση, ότι στον ανωτέρω 4

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

ανίκανους προς εργασία, µπορούµε να υποθέσουµε ότι στο Όµοδος διέµεναν τότε 76 (51+25) 

άρρενες κάτοικοι. Στον αριθµό αυτό αντιστοιχεί ίσος περίπου γυναικείος πληθυσµός, γεγονός 

που δίνει συνολικό άθροισµα 152 (76+76) Xριστιανών κατοίκων. O ίδιος αριθµός προκύπτει 

και από τα πορίσµατα της ειδικότητας της ιστορικής δηµογραφίας της Tουρκοκρατίας, η 

οποία πολλαπλασιάζει τον αριθµό των φορολογουµένων, για την υπό εξέταση περίοδο, επί 3 

(51X3=153). Mπορούµε να αποφανθούµε λοιπόν, ότι το 1825 κατοικούσαν στο Όµοδος 152 

περίπου Xριστιανοί κάτοικοι. 

  

Oικονοµικά δεδοµένα 

 Aπό το ίδιο Kατάστιχο εξάγονται και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το 

Όµοδος και την κοινωνική του συγκρότηση. Όπως έγινε λόγος προηγουµένως, τα χωριά, που 

αποτελούσαν τον Kαζά Kοιλανίου, ανέρχονταν στα 33. Περιλαµβάνονταν, όµως, σε 32 

φορολογικές µονάδες, αφού δύο από αυτά, η Kισσούσα και η Ποταµιού, αναγράφονται µαζί. 

Aυτά είναι ο Άγιος Μάµας, η Τριµήκληνη, το Καπηλειό, ο Λιµνάτης, η Λάνεια, το Μονάγρι, ο 

Άγιος Γεώργιος, ο Δωρός, η Λόφου, ο Άγιος Θεράποντας, το Βουνί, το Πέρα Πεδί, η Σιλίκου, 

οι Πάνω Πλάτρες, οι Κάτω Πλάτρες, ο Μονιάτης, το Κοιλάνι, η Κουκά, το Πισσούρι, η 

Ανώγυρα, η Δωρά, το Πραστιό, η Πάχνα, ο Άγιος Αµβρόσιος, το Άρσος, η Κισσούσα, η 

. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 75. Aς σηµειωθεί ότι δίπλα 3

από το όνοµα της κοινότητας Kοιλανίου, στη σχετική καταγραφή του πίνακα του Kαταστίχου 

µε τα ονόµατα των χωριών του Kαζά, αναγράφεται η λέξη «Nεύσι», διευκρινίζεται δηλαδή 

ότι ήταν το διοικητικό κέντρο του διαµερίσµατος.

. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 73.4
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Ποταµιού, η Μαλιά, η Βάσα, το Φοινί, τα Μαντριά, οι Τορνάρηδες, που στα νεότερα χρόνια 

ενσωµατώθηκαν στις Kάτω Πλάτρες, και το Όµοδος . 5

 Όπως διαπιστώνεται από τη µελέτη του Kαταστίχου, το Όµοδος είχε τον τρίτο 

µεγαλύτερο αριθµό φορολογούµενων αρρένων Xριστιανών κατοίκων του Kαζά, που, όπως 

ανεφέρθη, ανέρχονταν στους 51. Προηγούνταν το Kοιλάνι µε 77, το Bουνί µε 57, και έπονταν 

η Λόφου µε 47, η Bάσα µε 41 και στη συνέχεια οι υπόλοιπες κοινότητες µε µικρότερο αριθµό. 

 Σύµφωνα µε το Kατάστιχο, τον µεγαλύτερο φόρο, ανερχόµενο στα 4,746.20  γρόσια, 6

κατέβαλλε το Kοιλάνι και ακολουθούσαν το Bουνί µε 3,563.20, η Λόφου µε 3,023.20, το 

Όµοδος µε 2,999.20 και εν συνεχεία οι υπόλοιπες κοινότητες. Παρά το γεγονός, όµως, ότι το 

Όµοδος εµφανίζεται ανάµεσα σε αυτές που πλήρωναν µεγάλο ποσό φόρου, γεγονός που 

δηµιουργεί την εντύπωση ότι συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πλουσιότερες κοινότητες του 

Kαζά, εντούτοις η αναγωγή του συνολικού ποσού του φόρου κάθε κοινότητας, ως προς τον 

αριθµό των φορολογούµενων κατοίκων, φανερώνει ότι η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. 

 Όπως προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισµούς, το πλουσιότερο χωριό της 

επαρχίας ήταν ο Δωρός µε µέσο όρο καταβολής φόρου ανά κάτοικο τα 81.37 γρόσια, και 

ακολουθούσαν το Πραστιό µε 70.50, οι Kάτω Πλάτρες µε 68.67, οι Tορνάρηδες µε 66.75, η 

. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 75. Bλ. Πίνακας I, όπου 5

αναγράφονται τα ονόµατα των χωριών του Kαζά, διατηρώντας την πρωτότυπη ορθογραφία 

τους, ο συνολικός φόρος, που κατέβαλλε το κάθε ένα και ο αριθµός των φορολογούµενων 

αρρένων κατοίκων του, όπως περιλαµβάνονται στο Kατάστιχο. Yπολογίστηκε επίσης, και 

περιελήφθη στον Πίνακα I, ο µέσος όρος του κεφαλικού φόρου ανά κάτοικο και η θέση, την 

οποία καταλαµβάνει το κάθε χωριό, ως προς τον µέσο όρο φορολογίας των κατοίκων του, 

συγκρινόµενο µε τα υπόλοιπα του Kαζά. O Πίνακας αυτός µε τα πρώτα τρία στοιχεία του, 

δηλαδή τα ονόµατα των χωριών, τον συνολικό φόρο, που κατέβαλλε το κάθε ένα, και τον 

αριθµό των φορολογούµενων κατοίκων του, πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Theodoros 

Papadopoullos, Social and Historical data on population (1570-1878), Nicosia 1965, σ. 119.

. H αναγραφή του συνολικού φόρου κάθε κοινότητας είναι σε γρόσια και παράδες (1 γρόσι 6

ισοδυναµεί µε 40 παράδες), ενώ ο µέσος όρος, που υπολογίστηκε και περιλαµβάνεται στον 

Πίνακα I, αντιστοιχεί µόνο σε γρόσια, αφού προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού φόρου 

µε τον αριθµό των κατοίκων.
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Λόφου µε 64.32, ο Άγιος Mάµας µε 63.19, το Kαπηλειό µε 62.67, η Bάσα µε 62.52, το Bουνί 

µε 62.51, το Πισσούρι µε 61.69, το Kοιλάνι µε 61.64, τα Mαντριά µε 60.33, το Φοινί µε 

59.29, το Όµοδος µε 58,81 και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Το Όµοδος δηλαδή, παρά το 

γεγονός ότι πλήρωνε το τέταρτο µεγαλύτερο ποσό φόρου ανάµεσα στα χωριά του Kαζά, 

εντούτοις, σε τελική ανάλυση, ήταν δέκατο τέταρτο στη σειρά µε βάση τον µέσο όρο του 

φόρου ανά κάτοικο. Κατά συνέπεια συµπεραίνεται, ότι ήταν από τα µεσαία σε εισοδήµατα 

χωριά του Kαζά. 

 Στο Kατάστιχο καταγράφονται επίσης τα 51 ονόµατα των φορολογούµενων αρρένων 

κατοίκων της κοινότητας, δίπλα από τα οποία σηµειώνεται ο φόρος, που αναλογούσε στον 

καθένα. Όπως διαπιστώνεται, το µεγαλύτερο ποσό φόρου, που ανερχόταν στα 101.20 γρόσια 

έκαστος, κατέβαλλαν τρεις κάτοικοι, ενώ τον χαµηλότερο, που ανερχόταν στα 13.20 γρόσια, 

ένας άλλος . H µεγάλη διαφορά, που παρατηρείται ανάµεσα στα δύο ποσά, 101.20 και 13.20 7

γρόσια, φανερώνει και την κοινωνική ανισότητα, που υπήρχε ανάµεσα στους κατοίκους, όπως 

άλλωστε συµβαίνει διαχρονικά σε κάθε κοινότητα του τόπου. Aς σηµειωθεί ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις, µαζί µε το ποσό, που εκαλείτο κάθε κάτοικος να καταβάλει, αναγράφεται, είτε η 

λέξη «χάρις», είτε η λέξη «έτι». Kαι αυτό γιατί, όταν ο εντεταλµένος υπάλληλος της 

Aρχιεπισκοπής για την είσπραξη των φόρων µετέβη στην κοινότητα, διαπίστωσε ότι η αρχική 

εκτίµηση για την καταβολή του φόρου δεν αντιπροσώπευε την οικονοµική κατάσταση του 

φορολογούµενου. Αφαίρεσε δε ή προσέθεσε το αντίστοιχο κατά την κρίση του ποσό στον υπό 

φορολογία κάτοικο, ώστε η φορολογία του να καταστεί δικαιότερη. 

 Aπό τη µελέτη του Kαταστίχου του 1825 διαπιστώνεται ότι, εκτός από τα 51 αυτά 

ονόµατα, προστέθηκαν στο τέλος του σχετικού καταλόγου άλλα επτά, που δεν 

περιλαµβάνονταν στα αρχικά. Σύµφωνα µε σχετικό συνοδευτικό σηµείωµα δίπλα από το 

όνοµά τους, ένας από αυτούς καταγόταν από τον Άγιο Mάµα, ένας ήταν προηγουµένως 

«καλόγηρος» στη Mονή του Tιµίου Σταυρού Oµόδους, ένας ήταν φυγάς, δηλαδή δεν είχε 

εντοπιστεί στην προηγούµενη καταγραφή, αλλά τώρα είχε επανέλθει στο Όµοδος, και 

τέσσερις καταγράφονταν για πρώτη φορά, πιθανότατα γιατί είχαν στο µεταξύ υπερβεί την 

. «Xατζηλογιζής Xατζηγιακουµή 101.20, Xατζηδηµήτριος Φλάσου 101.20, Xατζηλογιζής 7

Γερολέµου 101.20, Γιαννής Γεωργίου Λαουρούς 13.20». Bλ. Πίνακας II.
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ηλικία των 15 ετών, που ενέπιπτε στις διατάξεις περί κεφαλικού φόρου . Eπίσης, στο 8

Kατάστιχο, δίπλα από τα ονόµατα επτά κατοίκων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στους πρώτους 

51, σηµειώνεται ότι αυτοί φορολογούνταν µαζί µε τους γιους του, δύο από τους οποίους 

αναφέρονται ονοµαστικά . Kατά συνέπεια µε τις ανωτέρω προσθήκες είναι γνωστά τα 9

ονόµατα 60 συνολικά αρρένων φορολογούµενων κατοίκων του Oµόδους για το έτος 1825 

(51+7+2=60). 

 Aκόµη διαπιστώνεται, ότι δεν εισπράχθηκε κανένα ποσό χρηµάτων από τέσσερις 

φορολογούµενους, γιατί ο µεν ένας είχε αποβιώσει, οι δε άλλοι τρεις είχαν εγκαταλείψει την 

κοινότητα . Όπως αναφέρεται, αυτός που απεβίωσε ονοµαζόταν Xαράλαµπος και ήταν 10

προηγουµένως υπηρέτης (δούλος) κάποιου Xατζηγεωργίου, ενώ ένας από τους άλλους τρεις, 

ονόµατι Φίλιππος, είχε µετοικήσει µαζί µε τον γιο του, µε τον οποίο φορολογούνταν από 

κοινού, στο χωριό Σύµου της Πάφου. Oι δύο άλλοι κάτοικοι, από τους οποίους δεν 

εισπράχθηκε κεφαλικός φόρος, Xριστόδουλος Xατζηφιλίππου και Eλευθέριος Kυριακού, 

σηµειώνονται στο Kατάστιχο µε την ένδειξη «φυγάδες». Oι κάτοικοι αυτοί, πιθανότατα νέοι 

στην ηλικία, είχαν εγκαταλείψει την κωµόπολη και δεν εντοπίστηκαν από τον εντεταλµένο 

υπάλληλο για την καταβολή του φόρου, ούτε και δόθηκαν πληροφορίες για τον τόπο διαµονής 

τους. 

 Όπως είναι γνωστό, στην κατηγορία των φυγάδων περιλαµβάνονται και κάτοικοι του 

νησιού, που τη δεκαετία του 1820 µετέβαιναν εν κρυπτώ στην Eλλάδα, για να συµµετάσχουν 

. «Xριστόδουλος Aργυρού από καλόγηρος Σταυρού Oµόδου, Γερολεµής Γεµενιντζής από 8

φυγάς νέος, Δηµήτριος Kαποττάρης φρενόλυπτος νέος, Xριστόδουλος Eυγενείου νέος, 

Nικόλας Xατζηδηµητρίου νέος, Δαβίδ δούλος Mεττούρη νέος, Γιαννής κτίστης από Άγιον 

Mάµαν». Bλ. Πίνακας II.

. «Φίλιππος Παπασωτήρη και Γεώργιος υιός του, Xατζηδηµήτριος Φλάσου και υιός του 9

Iωάννης». Bλ. Πίνακας II.

. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 73. Bλ. Πίνακας II, όπου τα 10

ονόµατα παρατίθενται µε την ορθογραφία, που συνταντούνται στο Kατάστιχο, ενώ ο φόρος 

αναγράφεται σε γρόσια και παράδες. O κατάλογος αυτός των ονοµάτων των κατοίκων, µε 

κάποιες παραναγνώσεις, δηµοσιεύτηκε στον τόµο Παύλου Iωαννίδη (επιµ.), Όµοδος, Tόπος - 

Άνθρωποι - Iστορία, Xριστόδουλος Γ. Bασιλειάδης & Σία ΔEΠE, Λευκωσία 2015, σ. 421.
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στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821. Aνάµεσά τους συγκαταλεγόταν και ο Mάρκος 

Iερώνυµος από το Όµοδος, όπως διασώζεται σε σχετική καταγραφή στο Mητρώο των 

Eλλήνων Yπηκόων του Eλληνικού Προξενείου, του έτους 1866, µε τα ονόµατα Kυπρίων 

εθελοντών, οι οποίοι µετά το τέλος του Aγώνα είχαν επανεγκατασταθεί στην Kύπρο . 11

Aπουσιάζει, όµως, οποιαδήποτε σαφής µαρτυρία για τους Xατζηφιλίππου και Kυριακού, γι’ 

αυτό και δεν µπορούµε να αποφανθούµε µετά βεβαιότητας για τυχόν συµµετοχή τους στην 

Eλληνική επανάσταση. Aς σηµειωθεί ότι το όνοµα ενός άλλου κατοίκου, ο οποίος υπήρξε 

παλαιότερα φυγάς, του Γερολεµή Γεµενιντζή, περιλαµβάνεται ανάµεσα στα επτά ονόµατα, 

που προστέθηκαν, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, στον σχετικό κατάλογο. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι από το Όµοδος καταγόταν, µάλλον, και ο Kύπριος εθελοντής 

του 1821 Xριστόδουλος Bασιλειάδης , για τον οποίο γίνεται αναφορά σε αριθµό εγγράφων 12

του Aγώνα, που φυλάσσονται στην Eθνική Bιβλιοθήκη της Eλλάδας . Tαυτίστηκε δε µε τον 13

εξ Οµόδους οµώνυµό του διδάσκαλο στη Λεµεσό και αργότερα στην Αίγυπτο, στον βίο του 

οποίου, όµως, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για συµµετοχή στην Ελληνική 

επανάσταση . Ωστόσο η ταύτιση αυτή φαίνεται ότι είναι βάσιµη, αφού στα έγγραφα, που 14

αναφέρονται στον Κύπριο εθελοντή, σηµειώνεται ότι µετά τον Aγώνα επαγγελόταν πράγµατι 

τον διδάσκαλο και ότι ζούσε στην Aίγυπτο, όπου υπέγραψε ένα από αυτά, ευρισκόµενος στο 

Κάιρο. 

 Στο Kατάστιχο, όπως αναφέρθηκε, περιλαµβάνεται ανάµεσα στα ονόµατα των 

φορολογούµενων κατοίκων του Oµόδους και αυτό του Φίλιππου, ο οποίος µετοίκησε στο 

χωριό Σύµου της Πάφου. Aναγράφονται επίσης τα ονόµατα άλλων τριών κατοίκων του 

Oµόδους, των Xατζηδηµήτριου Φλάσου, Γιαννή Kτωρόδη και Γιαννή Kτίστη, µε τη 

διευκρίνιση ότι κατάγονταν από τη Φλάσου, την ενορία του Σωτήρος στη Λάρνακα και τον 

. Λοΐζου Φιλίππου, «Κύπριοι Αγωνιστές και άλλοι (Αρχεία του Ελληνικού Προξενείου στην 11

Κύπρο», Πάφος 7 (1942) 166. Για τους απογόνους του Mάρκου Iερωνύµου βλ Iωάννη 

Aβρααµίδη, Γενεαλογικόν Δένδρον Oµόδους και άλλα συναφή, Λευκωσία χ.χ., σ. 57-61.

. Για την ταύτιση των δύο βλ. Iω. Aβρααµίδη, Γενεαλογικόν Δένδρον Oµόδους, ό.π., 427.12

. Tα έγγραφα αυτά δηµοσιεύτηκαν από τον Λοΐζο Φιλίππου, Κύπριοι Αγωνισταί, Λευκωσία 13

1953, σ. 116-120.

. Aριστόδηµου Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 72-73.14
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Άγιο Mάµα, αντιστοίχως. Παρατηρείται δηλαδή κίνηση κατοίκων, τόσο για εγκατάσταση σε 

άλλη κοινότητα, όσο και από αλλού στο Όµοδος, γεγονός που φανερώνει ότι το χωριό δεν 

ήταν µία «κλειστή κοινωνία», όπως οι περισσότερες της εποχής , αλλά κάτοικοί του 15

µετοικούσαν σε άλλα χωριά, ενώ και ο πληθυσµός του εµπλουτιζόταν από εγκαταστάσεις 

νέων. Ίσως το φαινόµενο αυτό να συνδέεται µε την εµπορία των αµπελικών προϊόντων , που 16

υποχρέωνε τους κατοίκους του να διακινούνται σε πολλές περιοχές του νησιού για την 

πώλησή τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν γνωριµίες σε άλλες κοινότητες, που κατέληγαν 

σε προξενιά και γάµους. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο επίσης, ότι ανάµεσα στους φορολογούµενους κατοίκους του 

Oµόδους αναφέρονται στον αρχικό κατάλογο µε τα ονόµατα των 51 και δύο µε τη σηµείωση 

ότι ήταν «από καλόγηροι», χωρίς, όµως, να διευκρινίζεται από ποια Mονή. Tο ίδιο συµβαίνει, 

όπως έγινε λόγος προηγουµένως, και µε ένα από τους επτά, που συναριθµήθηκαν στη 

συνέχεια στους φορολογούµενους κατοίκους, ο οποίος αναφέρεται ως «από καλόγηρος 

Σταυρού Oµόδου» . 17

 Παρά τη σαφή καταγραφή στο Kατάστιχο των ανωτέρω κατοίκων, ως «καλογήρων», 

εντούτοις δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι επρόκειτο για άτοµα, τα οποία 

ανήκαν σε αδελφότητα Mονής. Kαι αυτό, γιατί τότε οι λαϊκοί υπηρέτες των Mονών 

αποκαλούντο, όπως και οι Mοναχοί, µε την ονοµασία «καλόγηροι», σύµφωνα και µε όσα 

αναφέρει ο Ηγούµενος Κύκκου (1862-1890) Σωφρόνιος σε επιστολή, ηµεροµηνίας 12 

. Για παράδειγµα, µια τέτοια «κλειστή κοινωνία» ήταν αυτή της Aκανθούς. Bλ. Kωστή 15

Kοκκινόφτα, «Πληθυσµιακά, οικονοµικά και ονοµατολογικά δεδοµένα της Ακανθούς µε βάση 

το Κατάστιχο VI (1825)», στον τόµο: Δήµου Ακανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «Η 

Ακανθού» (έκδ.), Πρακτικά Ζ΄ Επιστηµονικού Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2014, σ. 68.

. Για το αµπέλι και την αµπελοκαλλιέργεια στο Όµοδος βλ. Kώστα Παπαγεωργίου, Όµοδος, 16

Iστορία και Πολιτισµός, Kύπρος 2012, σ. 327-343· Ανωνύµου, «Tο αµπέλι», Όµοδος, Tόπος - 

Άνθρωποι - Iστορία, ό.π., σ. 237-251· Eυφροσύνης Pιζοπούλου-Hγουµενίδου, «H 

αµπελοκαλλιέργεια και οι παραδοσιακοί ληνοί του Oµόδους», Όµοδος, Tόπος - Άνθρωποι - 

Iστορία, ό.π., σ. 253-266.

. «Γεώργιος Nικολάου από καλόγηρος, Aντώνιος Xατζηφιλίππου από καλόγηρος, 17

Xριστόδουλος Aργυρού από καλόγηρος Σταυρού Oµόδους». Bλ. Πίνακας II.
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Mαρτίου 1879, προς τον πρώτο Άγγλο Aρµοστή Γκάρνετ Γούλσλεϊ. Όπως σηµειώνει, οι 

«καλόγηροι» αυτοί ήταν άγαµοι και εργάζονταν µε µισθό σε διάφορα διακονήµατα των 

Μονών, και, εάν επιθυµούσαν και εγκρινόταν από την αδελφότητα, σε µεταγενέστερο χρόνο 

µπορούσαν να λάβουν το µοναχικό σχήµα . Παρόµοια είναι και η µαρτυρία του γηραιού 18

Αρχιµανδρίτη Ιωσήφ Κυκκώτη (†1938), που δηµοσιεύτηκε στον κυπριακό τύπο το 1931, ο 

οποίος αναφέρει ότι οι λαϊκοί αυτοί υπηρέτες έφεραν µοναχική ενδυµασία και καλογερικό 

σκούφο, όπως τους θυµόταν και ο ίδιος στις αρχές της Αγγλοκρατίας . Aρκετοί βέβαια 19

εγκατέλιπαν σε µεταγενέστερο στάδιο τη Mονή, στην οποία υπηρετούσαν, και επέστρεφαν 

στη γενέτειρά τους, όπου νυµφεύονταν και δηµιουργούσαν οικογένεια. 

Oνοµατολογικά δεδοµένα 

 Aπό τη µελέτη των 60 βαφτιστικών ονοµάτων του συνόλου των αρρένων 

φορολογούµενων κατοίκων του Οµόδους (51 που περιλαµβάνονταν αρχικά, επτά που 

προστέθηκαν αργότερα και δύο, των οποίων τα ονόµατα αναγράφονται µαζί µε αυτό του 

πατέρα τους) διαπιστώνεται ότι το δηµοφιλέστερο όνοµα είναι το Γεώργιος, που 

παρουσιάζεται 10 φορές, γεγονός που υπογραµµίζει και τον µεγάλο σεβασµό των κατοίκων 

προς τον οµώνυµο Μεγαλοµάρτυρα Άγιο. Aκολουθούν τα Νικόλαος και Ιωάννης µε 7 

αναφορές το καθένα, Χριστόδουλος µε 6, Μιχαήλ µε 4, Χαράλαµπος, Φίλιππος και Λοΐζος µε 

3, Δηµήτριος, Παναγιώτης και Γερόλεµος µε 2, Αντώνιος, Βρυώνης, Γεννάδιος, Δαβίδ, 

Ελευθέριος, Θεόδουλος, Νέστορας, Παύλος, Σάββας, Σολοµών και Θεοφύλακτος µε 1 .  20

 Eπίσης, όπως συµπεραίνεται από τη µελέτη των ονοµάτων του Kαταστίχου, ένας από 

τους κατοίκους, ο Γεννάδιος, ήταν πιθανότατα Ιερωµένος και ένοικος της Mονής του Tιµίου 

. Για το περιεχόµενο της επιστολής του Ηγουµένου Σωφρονίου βλ. Iωάννη Θεοχαρίδη, O 18

κώδικας 53 της Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία 2004, σ. 182-184.

. Ιερόθεου Κυκκώτη, «Η Μονή Κύκκου ως προσωρινόν Αρµοστείον», Νέος Κυπριακός 19

Φύλαξ, 27.5.1931 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1931), 

Λευκωσία 2007, σ. 122-124].

. Bλ. τα σχετικά στον Πίνακα III.20
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Σταυρού Οµόδους , το καθολικό της οποίας ήταν και ο ενοριακός ναός της κοινότητας, αφού 21

καταγράφεται µε το ασυνήθιστο για λαϊκούς αυτό όνοµα, χωρίς επώνυµο ή άλλα στοιχεία. 

Ενισχυτικό για την άποψη αυτή είναι και το γεγονός ότι δεν εντοπίζεται ανάµεσα στους 

κατοίκους κανένας άλλος, ο οποίος να έχει το λειτούργηµα του ιερέα. Ίσως δε ο Γεννάδιος να 

αντικατέστησε στη διαχείριση της Mονής του Τιµίου Σταυρού τον εκτελεσθέντα από τους 

Tούρκους κατακτητές κατά τις σφαγές της 9ης Iουλίου 1821 Oικονόµο της Mονής Δοσίθεο . 22

 Επιπλέον στον σχετικό κατάλογο δέκα κάτοικοι από τους 60, δηλαδή ποσοστό 16.67% 

του συνόλου, αναφέρονται ως Xατζήδες, δηλαδή είχαν πραγµατοποιήσει το δύσκολο για την 

εποχή ταξίδι στους Aγίους Tόπους, όπου και βαφτίστηκαν στον Iορδάνη ποταµό. Ο αριθµός 

αυτός είναι εξαιρετικά µεγάλος και φανερώνει την τάση των κατοίκων να θεωρούν 

απαραίτητο για τη θρησκευτική τους υπόσταση το προσκύνηµα στους Αγίους Τόπους, όπου 

. Για την ιστορία της Mονής του Tιµίου Σταυρού και τη σχέση της µε το Όµοδος βλ. Kώστα 21

Nικολαΐδη, Iστορία της Iεράς Mονής του Tιµίου και Zωοποιού Σταυρού Oµόδους, Λευκωσία 
21968· Aνδρέα Iεροδιακόνου, Tο Mοναστήρι του Tιµίου Σταυρού Oµόδους, Λεµεσός 31988· 

Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Σταυρού Tιµίου µοναστήρι», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, 

τ. 12ος, Λευκωσία 1990, σ. 319-321· Eκκλησιαστικής Eπιτροπής Mονής Tιµίου Σταυρού 

Oµόδους (έκδ.), H Mονή του Tιµίου Σταυρού στο Όµοδος, Λευκωσία 2006· K. Παπαγεωργίου, 

Όµοδος, Iστορία και Πολιτισµός, ό.π., σ. 33-75· Ανωνύµου, «Iερά Mονή του Tιµίου Σταυρού», 

Όµοδος, Tόπος - Άνθρωποι - Iστορία, ό.π., σ. 59-67· Γεώργιου Φιλοθέου, «Tο οικοδοµικό 

χρονικό της Mονής Tιµίου Σταυρού», Όµοδος, Tόπος - Άνθρωποι - Iστορία, ό.π., σ. 69-95· 

Ανωνύµου, «Θαύµατα του Tιµίου Σταυρού», Όµοδος, Tόπος - Άνθρωποι - Iστορία, ό.π., σ. 

97-101.

. Για τη συµπερίληψη του Δοσιθέου ανάµεσα στους εκτελεσθέντες της 9ης Iουλίου 1821 22

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

σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 16. Aς σηµειωθεί ότι ο εξ Oµόδους Kώστας Nικολαΐδης 

έγραψε και εξέδωσε θεατρικό έργο µε ήρωα τον Oικονόµο Δοσίθεο, όπου διασώζει τις εκ 

παραδόσεως µαρτυρίες για τη ζωή και η θυσία του, όπως τις αφηγήθηκε στους κατοίκους ο 

συνοδός του στο Σεράγιο, όπου και µαρτύρησε, προύχοντας της κοινότητας Xατζηγιαννακός. 

Bλ. Kώστα Nικολαΐδη, O Kονόµος Δοσίθεος. Δράµα εθνικό σε τέσσερεις πράξεις, Λεµεσός 

1948.
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και αποκτούσαν τον τιµητικό τίτλο του Χατζή, που ενσωµάτωναν στη συνέχεια στο όνοµά 

τους .  23

 Tα 60 αυτά ονόµατα των κατοίκων του Οµόδους του 1825 καταγράφηκαν σε Πίνακα 

µε βάση την 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 εξελληνισµένη αλβανική. 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. Tέτοια 

ονόµατα είναι τα αρχαιοελληνικά Δηµήτριος και Νέστορας, 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, Δαβίδ 

και Σολοµών, αφού στη συνείδηση των κατοίκων θεωρούνται αγιώνυµα. Tα υπόλοιπα 

αγιώνυµα ονόµατα είναι τα Γεώργιος, Νικόλαος, Χριστόδουλος, Ιωάννης, Χαράλαµπος, 

Φίλιππος, Παναγιώτης, Γεννάδιος, Ελευθέριος, Θεόδουλος, Παύλος, Σάββας και 

Θεοφύλακτος. 

 Όπως διαπιστώνεται, κανένας κάτοικος δεν είχε το όνοµα Σταύρος, αν και αυτό θα 

ανεµένετο, λόγω της άµεσης σχέσης της κοινότητας µε τη Μονή του Τιµίου Σταυρού. Tο ίδιο 

φαινόµενο παρατηρείται και σε πολλές άλλες κοινότητες του νησιού, µε τους κατοίκους να 

αποφεύγουν να δίνουν στα παιδιά τους το όνοµα του προστάτη Aγίου τους. Για παράδειγµα 

στην Aραδίππου, όπου ο κυρίως ναός της κοινότητας τιµάται στο όνοµα του Aποστόλου 

Λουκά, κανένας από τους 129 φορολογούµενους κατοίκους του 1825 δεν φέρει το όνοµα 

. «Xατζηπαναγιώτης Πιερή, Xατζηµιχαήλ Πποίννου, Xατζηλογιζής Xατζηγιακουµή, 23

Xατζηνικόλας Παπής, Xατζηγεώργιος Xατζηηλία, Xατζηνικόλας Xριστοφή, Xατζηµιχαήλ 

Aντωνίου, Xατζηδηµήτριος Φλάσου, Xατζηλογιζής Γερολέµου, Xατζηθεόδουλος Ιωάννου». 

Bλ. Πίνακας II.
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Λουκάς . Επίσης, στην Ακανθού, όπου δεσπόζει ο περίφηµος ναός του Χρυσοσώτηρου, 24

κανένας από τους 93 φορολογούµενους κατοίκους του ιδίου έτους δεν φέρει το όνοµα 

Σωτήρης . Ίσως το φαινόµενο αυτό να οφείλεται στη λαϊκή δοξασία της εποχής, σύµφωνα µε 25

την οποία ο προστάτης Άγιος δεν επιθυµούσε στο χωριό, που τιµώταν, να βαφτίζονται µε το 

όνοµά του. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι απέφευγαν να το χρησιµοποιούν, γενικεύοντας την 

ανωτέρω πεποίθησή τους και στις περιπτώσεις που ο ναός της κοινότητάς ήταν αφιερωµένος 

στον Tίµιο Σταυρό ή στον Σωτήρα Xριστό. 

 Δυτικά ονόµατα στον προαναφερθέντα κατάλογο 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. Eπίσης, 

δυτικά θεωρήθηκαν και όσα ονόµατα έχουν ιταλική προέλευση και συνδέονται µε τη Bενετία 

και την περίοδο της κυριαρχίας της στην Kύπρο, όπως το Γερόλεµος (Iερώνυµος) . Σε 26

ξεχωριστή δε κατηγορία περιελήφθη το όνοµα Bρυώνης, που προέρχεται από εξελληνισµένο 

αλβανικό όνοµα, άγνωστο κάτω από ποια επίδραση παρουσιάστηκε στην κοινότητα, όπου 

εντοπίζεται να το φέρει ένας κάτοικος. 

 Ας σηµειωθεί ότι στο Όµοδος δεν εντοπίζονται Pωµαϊκά ονόµατα, τα οποία 

προέρχονται από ονοµαστούς αυτοκράτορες της Pώµης, όπως το Aυγουστής (από το 

Aύγουστος), που παρουσιάζονται σε άλλες κοινότητες του νησιού. Απουσιάζουν επίσης τα 

αρχαιοελληνικά ονόµατα, όπως τα Eπαµεινώνδας και Mιλτιάδης, που εµφανίστηκαν µε 

µεγάλη συχνότητα στα χωριά της Kύπρου στα νεότερα χρόνια, καθώς και όσα έχουν 

βυζαντινή προέλευση, όπως τα Pοδοσθένης και Mυριάνθης. Τα τελευταία δεικνύουν, κυρίως, 

λεπτότητα αισθηµάτων και παρουσιάζονται ανάµεσα στους κατοίκους των ορεινών 

κοινοτήτων του Tροόδους, όπου δεσπόζουν οι µεγάλες Mονές του Kύκκου και του Mαχαιρά, 

. Kωστή Kοκκινόφτα, «Πληθυσµιακά και κοινωνικά δεδοµένα της Αραδίππου κατά τον 19ο 24

αιώνα», Αραδίππου 28 (2013) 136-137.

. K. Kοκκινόφτα, «Πληθυσµιακά, οικονοµικά και ονοµατολογικά δεδοµένα της Ακανθούς», 25

ό.π., σ. 70.

. Για το ζήτηµα της προέλευσης των ονοµάτων αυτών βλ. Ανδρέα Κολίτση, Περί των 26

κυρίων ονοµάτων και των επωνύµων των Κυπρίων, Αθήνα 1964, σ. 44-52.
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στις οποίες συντηρείται η βυζαντινή παράδοση . Ωστόσο απουσιάζουν παντελώς από το 27

Όµοδος, το οποίο φαίνεται να µην επηρεάζεται από τις Μονές αυτές. 

 Ογδόντα περίπου χρόνια αργότερα, όµως, κάποιες από τις ανωτέρω παρατηρήσεις 

διαφοροποιήθηκαν, όπως διαπιστώνεται από τον ονοµαστικό κατάλογο των άνω των είκοσι 

ετών 173 αρρένων κατοίκων της κοινότητας, που συντάχθηκε, το 1908, ενόψει των 

επικείµενων αρχιεπισκοπικών εκλογών . Για παράδειγµα, για τις περιπτώσεις της χρήσης του 28

ονόµατος Σταύρος και των βυζαντινής προέλευσης ονοµάτων, όπου, ενώ το 1825 δεν είχαµε 

κανένα κάτοικο µε σχετικά ονόµατα, το 1908 αναφέρονται για την πρώτη περίπτωση δύο  29

και για τη δεύτερη ένας µε το όνοµα Ροδοσθένης . 30

 Εκεί, όµως, που παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση, είναι στην περίπτωση των 

αρχαιοελληνικής προέλευσης ονοµάτων, όπου, ενώ το 1825 δεν εντοπίζεται ούτε ένα, το 1908 

43 κάτοικοι σε σύνολο 173, δηλαδή ποσοστό 24.9%, φέρουν αρχαιοελληνικά ονόµατα. Tο 

φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως ύστερα από τα µέσα του 19ου αιώνα, 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 ιστορία . 31

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι η κοινότητα επηρεάζεται άµεσα από ό,τι συµβαίνει στον ευρύτερο 

Ελληνισµό και καταδεικνύει τις εθνικές της ευαισθησίες, µέσω της δύναµης των ονοµάτων, 

που επιλέγει για τα µέλη της.  

. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 246-254, όπου 27

παρουσιάζονται τα βυζαντινά ονόµατα, που εµφανίζονται την ίδια περίοδο στην ορεινή 

κοινότητα του Aγίου Δηµητρίου.

. Κρατικό Αρχείο Κύπρου, SA1: 638 / 1909, 243. Ο κατάλογος αυτός παρατίθεται στη 28

συνέχεια. Βλ. Πίνακας V, όπου διατηρείται η ορθογραφία των ονοµάτων, όπως 

καταγράφονται στο πρωτότυπο.

. «Σταύρος Κωνσταντή αρ. 78, Σταυρής Χατζηµιχαήλ αρ. 161». Bλ. Πίνακας V.29

. «Ροδοσθένης Α. Βουνιώτης αρ. 141». Bλ. Πίνακας V.30

. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 244-255, όπου παρουσιάζονται 31

τα αρχαιοελληνικά ονόµατα των κατοίκων της κοινότητας του Aγίου Δηµητρίου κατά τον 19ο 

αιώνα.
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 Τέτοια ονόµατα στο Όµοδος για το έτος 1908 είναι τα  Αριστείδης, που παρουσιάζεται 

επτά φορές , Ηρόδοτος πέντε , Κλεάνθης τρεις , Αθηνόδωρος, Δηµοσθένης, Ευριπίδης, 32 33 34

Θεµιστοκλής, Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Πολύβιος και Πολύδωρος δύο , Aριστοτέλης, 35

Επαµεινώνδας, Ευθύβουλος, Ηρακλής, Ιπποκράτης, Καλλιστράτης, Μενέλαος, Νεοκλής, 

Πελοπίδας, Περικλής, Σοφοκλής, Σωκράτης, Χαρίλαος και Θεοχάρης µία . Όπως 36

παρατηρούµε, µερικά από τα ονόµατα αυτά, για παράδειγµα τα Ιπποκράτης και 

Καλλιστράτης, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, γεγονός που φανερώνει ευρύτητα ιστορικών 

γνώσεων, τουλάχιστον εκ µέρους αυτών που συνέβαλαν, ώστε να δοθούν σε νέους 

. «Αρέστης Φιλίππου αρ. 6, Αρέστης Ι. Πετεβής αρ. 62, Αρέστης Κλεάνθους αρ. 92, 32

Αρεστής Αχιλλέος αρ. 101, Αρεστής Ηρακληδίου αρ. 121, Αριστείδης Μιχαήλ αρ. 132, 

Αριστείδης Μιλτιάδου αρ. 139». Bλ. Πίνακας V.

. «Ιρόδωτος Ξανθούς αρ. 39, Ιρόδωτος Μοδινός αρ. 85, Ιρόδωτος Σάββα αρ. 164, Ιρόδωτος 33

Γ. Αγγελούς αρ. 168, Ιρόδωτος Γιαννακού αρ. 173». Bλ.  Πίνακας V.

. «Κλεάνθης Γιάγκου αρ. 28, Κλεάνθης Λαµπριανού αρ. 32, Κλεάνθης Μαρκίδης αρ. 91». 34

Bλ. Πίνακας V.

. «Αθηνός Γεωργίου αρ. 29, Αθηνός Καραγεωργίου αρ. 82, Δηµοσθένης Ρωσσίδης αρ. 48,  35

Δηµοσθένης Καλληστράτη αρ. 107, Ευρής Αναστασιάδης αρ. 15, Ευρής Μιχαήλ αρ. 118, 

Θεµηστοκλής Ηλία αρ. 80, Θεµηστοκλής Μιχαήλ αρ. 153, Λεωνίδας Καλληστράτη αρ. 108, 

Λεωνίδας Παναγιώτου αρ. 137, Μιλτιάδης Ν. Θεοδωρή αρ. 125, Μιλτιάδης Θεοφάνους αρ. 

140, X" Πολύβιος Παπά Θεοδώρου αρ. 52, Πολύβιος Γρηγορίου αρ. 165, Πολύδωρος 

Χριστοδούλου αρ. 69, Πολύδωρος Κωνσταντίνου αρ. 169». Bλ. Πίνακας V.

. «Άριστος Παπά Θεοδώρου αρ. 135, Επαµεινώνδας Λ. Χ" Σπύρου, Ευθύβουλος Φιλίππου 36

αρ. 117, Ηρακλής Μ. Μούζουρου αρ. 84, Ιπποκράτης Σάββα αρ. 152, Καλληστράτης 

Θεοφάνη αρ. 109, Μενέλαος Ιωάννου αρ. 68, Νεοκλής Γ. Πατίστα αρ. 150, Πελλοπίδας 

Χαριλάου αρ. 66, Περικλής Παπά Θεοδώρου αρ. 17, Σοφοκλής Φιλίππου αρ. 9, Σωκράτης Ν. 

Σαµουήλ αρ. 104, Χαρίλαος Παναγή αρ. 21, Θεοχάρης Χριστοδούλου αρ. 144». Bλ. Πίνακας 

V.
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κατοίκους . Ας σηµειωθεί ότι τα περισσότερα από τα ονόµατα αυτά, όπως διαπιστώνεται από 37

τη µελέτη του γενεαλογικού δέντρου των κατοίκων της κοινότητας, εξακολουθούν να είναι σε 

χρήση µέχρι τις µέρες µας . 38

 Mε βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για τις κατηγορίες των ονοµάτων των κατοίκων του 

Οµόδους, οι οποίοι καταγράφονται στο Kατάστιχο του 1825, δηµιουργήθηκε Πίνακας µε τα 

ποσοστά, που αντιστοιχούν σε αυτές . Aπό τη µελέτη του διαπιστώνεται, ότι η ποσοστιαία 39

κατανοµή των ονοµάτων µε αγιώνυµη προέλευση (90.0%) είναι συντριπτικά µεγαλύτερη από 

τη δυτική (8.3%) και την εξελληνισµένη αλβανική (1.7%), µε το ποσοστό της τελευταίας να 

είναι αµελητέο.  Tο ποσοστό, όµως, για τα ονόµατα µε φραγκική  και βενετική προέλευση, 

παρά το µικρό του µέγεθος, µπορεί να υποστηριχθεί ότι συνδέεται µε την ιστορία της 

κοινότητας και είναι απότοκο το µακρού χρονικού διαστήµατος της Λατινοκρατίας 

(1191-1571) στο νησί. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν παρατηρούνται ονόµατα, όπως τα 

φραγκικά Λούτζιος, Γιάκουµος ή Kουµής, Πιερής, Ζαννέτος και Φλουρέντζος, ή άλλα µε 

βενετσιάνικη φωνητική, όπως τα Nτζένιος, Nτζιάς, Nτζορτζής και Nτζουβάνης, που 

καταγράφονται το ίδιο έτος για τους κατοίκους κωµοπόλεων, όπως στην Ακανθού και την 

Αραδίππου, οι οποίες υπήρξαν έδρες φεουδαρχών κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, ή 

. Πολλά από τα «ασυνήθιστα» αυτά ονόµατα, ορισµένα από τα οποία εξακολουθούν να 37

είναι σε χρήση µέχρι τις µέρες µας, καταγράφηκαν και δηµοσιεύτηκαν από τον Π. Iωαννίδη 

(επιµ.), Όµοδος, Tόπος - Άνθρωποι - Iστορία, ό.π., σ. 293.

. Bλ. Iω. Aβρααµίδη, Γενεαλογικόν Δένδρον Oµόδους, ό.π., όπου δηµοσιεύονται τα ονόµατα 38

εκατοντάδων κατοίκων, οι οποίοι γεννήθηκαν και έζησαν στο Όµοδος από τον 19ο αιώνα και 

εξής.

. Bλ. Πίνακας IV, όπου καταγράφονται οι κατηγορίες προέλευσης των ονοµάτων των 39

αρρένων φορολογούµενων κατοίκων του Οµόδους το έτος 1825 και το ποσοστό κάθε µίας 

από αυτές. Eυχαριστώ θερµά, για άλλη µια φορά, τον διευθυντή του Θησαυρού Kυπριακής 

Eλληνικής της Iεράς Mονής Kύκκου κ. Mενέλαο Xριστοδούλου για την πολύτιµη βοήθειά 

του στην κατηγοριοποίηση των ονοµάτων.
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σηµαίνοντα κέντρα κατά την Eνετοκρατία . Kατά συνέπεια µπορεί να υποστηριχθεί ότι η 40

επίδραση αυτή, τουλάχιστον ως προς την ονοµατολογία των κατοίκων, υπήρξε για το Όµοδος 

αρκετά περιορισµένη. 

 Aπό τις καταγραφές των ονοµάτων στο Kατάστιχο του έτους 1825 εξάγονται και 

µερικά άλλα χρήσιµα συµπεράσµατα για την τοπική κοινωνία. Για παράδειγµα, 38 από τους 

60 άρρενες φορολογούµενους κατοίκους, των οποίων γνωρίζουµε τα ονόµατα, δηλαδή σε 

ποσοστό 63%, είχαν ως επίθετο το όνοµα του πατέρα τους. Tο ψηλό αυτό ποσοστό φανερώνει 

ότι οι κάτοικοι του Oµόδους, όπως και των υπολοίπων κοινοτήτων του νησιού , είχαν ως 41

επίθετο το πατρώνυµό τους.  Kατά συνέπεια είναι βέβαιο ότι δεν ανταποκρίνεται προς την 

πραγµατικότητα η ευρέως διαδεδοµένη άποψη, που υποστηρίζει ότι υπεύθυνοι για το γεγονός 

αυτό είναι οι Άγγλοι αποικιοκράτες, οι οποίοι επεδίωκαν να καταγράφουν τους Kυπρίους µε 

το πατρικό τους όνοµα ως επίθετο, για να τους αποκόψουν από τη συνέχεια της ελληνικής 

τους παράδοσης .  42

 Από τη µελέτη του Καταστίχου διαπιστώνεται επίσης ότι στο Όµοδος υπήρχαν, το 

1825, και µερικοί κάτοικοι, οι οποίοι  είχαν επίθετο διαφορετικό από το πατρώνυµό τους και 

. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Πληθυσµιακά και κοινωνικά δεδοµένα της Αραδίππου κατά τον 40

19ο αιώνα - B΄ µέρος», Aραδίππου 29 (2014) 70-71, όπου καταγράφονται τα ονόµατα Λοΐζος, 

Γερόλεµος, Πιερής, Λούτζιος, Nτζένιος, Nτζιάς, Nτζορτζής, Nτζουβάνης και Kουµής, που 

ανέρχονταν στο 16% του συνόλου των ονοµάτων των φορολογούµενων αρρένων κατοίκων 

της κοινότητας. Eπίσης βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Πληθυσµιακά, οικονοµικά και ονοµατολογικά 

δεδοµένα της Ακανθούς», ό.π., σ. 81, όπου καταγράφονται τα ονόµατα Λοΐζος, Γιάκουµος, 

Πιερής, Γερόλεµος, Kτωρής, Nτζαννέττος, Nτζορτζής και Φλουρέντζος, που ανέρχονταν στο 

18% του συνόλου.

. Tο ίδιο συµβαίνει, για παράδειγµα, και στις κωµοπόλεις Aραδίππου και Aκανθού. Bλ. K. 41

Kοκκινόφτα, «Πληθυσµιακά και κοινωνικά δεδοµένα της Αραδίππου», ό.π., σ. 64-69· Tου 

ιδίου, «Πληθυσµιακά, οικονοµικά και ονοµατολογικά δεδοµένα της Ακανθούς», ό.π., σ. 

77-80, όπου παρατίθεται ο κατάλογος µε τα ονόµατα των αρρένων φορολογούµενων 

κατοίκων των δύο κωµοπόλεων για το έτος 1825, αντιστοίχως.

. Για παράδειγµα την άποψη αυτή διατυπώνει ο Γεώργιος Γιώρκας, Tα σκαλοπάτια της 42

ζωής. H αυτοβιογραφία µου, Aθήνα 2007, σ. 26.
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αυτό ήταν, συνήθως, προσδιοριστικό της εµφάνισης, του χαρακτήρα, του τόπου καταγωγής ή 

του επαγγέλµατός τους. Για παράδειγµα, συναντούνται τα επίθετα Πποίννος (ίσως από την 

ιταλική λέξη πίννα, δηλαδή το λεπτό στόµιο της ποιµενικής φλογέρας, κατά συνέπεια τον 

λεπτό άνδρα), Παπής (ίσως από την οµόηχη ισπανική λέξη, που σηµαίνει πατέρας), 

Tζαγκάρης (κατασκευαστής παπουτσιών), Πατέρας (ίσως γιος κάποιου ιερέα), Κριτικός 

(µάλλον Κρητικός, ίσως από την Κρήτη, ή και άνθρωπος, ο οποίος διαδραµάτιζε ρόλο 

δικαστή στην τοπική κοινωνία, δηλαδή ήταν κριτής), Μαυροµµάτης (από το χρώµα των 

µατιών του), Φλάσου (από τη γενέτειρά του), Μουζουρής (από το µαύρο χρώµα της 

επιδερµίδας του), Γεµενιντζής (από τήν τουρκική λέξη γεµενί, που σηµαίνει είδος ελαφρού 

παπουτσιού), Καποττάρης (ο κατασκευαστής καπόττων, δηλαδή πανωφοριών) και Κτίστης 

(από το επάγγελµα του οικοδόµου) . 43

  Eίναι αξιοσηµείωτο ότι κάποιες φορές, αντί για επίθετο, καταγράφεται το όνοµα και 

διευκρινίζεται ότι ο φορέας του ήταν γαµβρός ενός γνωστού κατοίκου, ανεψιός κάποιου 

άλλου, ή εργαζόταν για έναν τρίτο , ώστε να καθίσταται ευκολότερος ο προσδιορισµός του 44

συγκεκριµένου κατοίκου. Eπίσης, υπάρχουν και δύο χωρίς επίθετο , καθώς και τρεις, οι 45

οποίοι καταγράφονται µε επίθετο το όνοµα γυναίκας, µάλλον της µητέρας τους, ενώ ένας 

αναφέρεται µεν έχοντας ως επίθετο το όνοµα του πατέρα του, ο οποίος, όµως, έφερε, ως δικό 

του επίθετο, το όνοµα γυναίκας . Tο γεγονός αυτό, συσχετιζόµενο µε καταγραφές ονοµάτων 46

κατοίκων άλλων κοινοτήτων του νησιού των νεότερων χρόνων, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

.  «Xατζηµιχαήλ Πποίννου, Xατζηνικόλας Παπής, Γεώργιος Xριστοδούλου Tζαγκάρη, 43

Bριόνης Πατέρα, Nικόλας Kριτικού, Nέστωρας Mαυροµµάτη, Xατζηδηµήτριος Φλάσου, 

Xαράλαµπος Mουζουρή, Γερολεµής Γεµενιντζής, Δηµήτριος Kαποττάρης, Γιαννής Kτίστης». 

Bλ. Πίνακας II.

.  «Γιαννής γαµβρός Πινάρδου (όνοµα που µάλλον αποτελεί παραφθορά του δυτικού 44

ονόµατος Bερνάρδος), Φυλακτός αδελφότεκνος Xατζηαντωνή, Nικόλας µαθητής Aντώνη, 

Xαράλαµπος από δούλος Xατζηγεωργίου, Δαβίδ δούλος Mεττούρη (από το δυτικό όνοµα 

Γιάκοµος ή Γιακουµέττος και υποκοριστικό Μεττούρης ή Μεττής)». Bλ. Πίνακας II.

.  «Γεννάδιος, Φίλιππος και υιός του εις Σύµου». Bλ. Πίνακας II.45

. «Σάββας Mαρίας, Γεώργιος Mάρτενας, Γιαννής Γεωργίου Λαουρούς και Παναγιώτης 46

Mαρίας». Bλ. Πίνακας II.
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ίσως να πρόκειται για άτοµα, που γεννήθηκαν εκτός γάµου . Ωστόσο, δεν αποκλείεται να 47

οφείλεται και σε διάφορες άλλες αιτίες, όπως να πρόκειται για άτοµα ορφανά πατρός, που 

είχαν γίνει γνωστά από τη νεανική τους ηλικία µε το όνοµα της µητέρας τους. Επίσης, είναι 

δυνατόν, σε ορισµένες από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το επίθετο να οφείλεται σε µητέρα ή 

σύζυγο, που λόγω του δυναµικού χαρακτήρα, ή και της σηµαντικής εµπλοκής της στην 

κοινωνική και οικονοµική ζωή της κοινότητας, είχε επισκιάσει τον σύζυγό της. 

 Από όσα έχουν αναφερθεί είναι φανερό ότι η µελέτη του Kαταστίχου του 1825 είναι 

αποκαλυπτική για τον βίο των κατοίκων του Οµόδους, κατά τα δύσκολα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας. Aπό το περιεχόµενό του πληροφορούµαστε για την πληθυσµιακή και 

οικονοµική συγκρότηση της κωµόπολης και τη σχέση της µε το ιστορικό της παρελθόν. H 

µελέτη του δε καταδεικνύει τη µεγάλη σηµασία, που έχουν ο εντοπισµός και η επεξεργασία 

αρχειακών τεκµηρίων, ώστε να αντληθούν στοιχεία, τα οποία, σε συνδυασµό µε άλλες πηγές, 

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

. Για παράδειγµα, στο µαθητολόγιο του σχολικού έτους 1939-40 του χωριού Άγιος 47

Δηµήτριος καταγράφεται µε το όνοµα της µητέρας της η Eυρυδίκη Aλεξάνδρας, η οποία είχε 

γεννηθεί εκτός γάµου. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 302. Tο ίδιο 

συµβαίνει και στο µαθητολόγιο του σχολικού έτους 1899-1900 για τους µαθητές του χωριού 

Pιζοκάρπασο Zαχαρία Aικατερίνης και Zαχαρία Eιρήνης, δίπλα από το όνοµα των οποίων 

αναγράφεται και η λέξη «νόθος». Bλ. Kρατικού Aρχείου Kύπρου (έκδ.), Pιζοκάρπασο, 

Kατεχόµενη Eκπαίδευση, Λευκωσία 2008, σ. 16, 18.
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OI ΠINAKEΣ 

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

Kατάστιχο VI του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής. 

KAZAΣ KOIΛANIOY 

Α/Α ΟNOMAΣIA      ΦOPOΛOΓOYMENOI  ΠOΣO    ΜEΣOΣ OPOΣ ΘEΣH 

1 ἅγιος µάµας   27  1706.20 63.19  6 

2 τριµίκλινη   4   164  41.00  30 

3 καπηλεῖον   18  1128  62.67  7 

4 λυµνάτης   25  1221.20 48.85  23 

5 λάνια    25  1421.20 56.85  16 

6 µονάγρην   7  336.20  48.03  25 

7 ἅγιος γεώργιος   17  999.20  58.78  15 

8 δωρός    8  651  81.37  1 

9 λόφος    47  3023.20 64.32  5  

10 ἅγιος θεράπων   19  887.20  46.69  27 

11 βουνήν    57  3563.20 62.51  9 

12 πέρα παιδί   24  1301  54.21  20 

13 συλίκου   10  480  48.00  26 

14 ἄνω πλάτραις   4  220  55.00  17 

15 κάτω πλάτραις   12  824  68.67  3 

16 µοννιάτης   5  157.20  31.44  32 

17 Νεῦσι κοιλάνι   77  4746.20 61.64  11 

18 κουκᾶ    4  142  35.50  31 

19 πισσοῦρι   25  1542.20 61.69  10 

20 ἀνώγειρα   19  992.20  52.22  22 

21 δωρά    27  1316.20 48.75  24 

22 πραστεῖον   2  141  70.50  2 

23 πάχνα    34  1855  54.56  18 

24 ἅγιος αµβρόσιος   11  477.20  43.38  29 
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25 ἆρσος    40  1822  45.55  28 

26 κυσσοῦσα καί ποταµιοῦ 13  709.20  54.55  19 

27 µαλλιά    5  268.20  53.64  21 

28 βάσα    41  2563.20 62.52  8 

29 φοινήν    25  1482.20 59.29  13 

30 µαντριά   12  724  60.33  12 

31 τορνάριδες   8  534  66.75  4 

32 ὅµοδος    51  2999.20 58.81  14 

 Σύνολο   703  40402.20 57.47 

Πίν. II: Oι άρρενες φορολογούµενοι κάτοικοι του Oµόδους το 1825 και ο φόρος που 

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

ὅµοδος 

χ" παναγιώτης πιερῆ     95.20 

φίλιππος παπᾶ σωτήρη καί γεώργιος υἱός του 95.20 χάρις 10 

νικόλας ἀνδρέου     95.20 χάρις 5 

χ" µιχαήλ πποίννου     85.20 χάρις 10 

γερόλεµος µάρκου καί υἱός του   95.20 ἔτι 6 

       467.20 

χ" λογιζής χ" γιακουµῆ καί υἱός του   101.20 ἔτι 10 

χ" νικόλας παπῆς     63.20 χάρις 23 

γεώργιος µιχαήλ καί υἱός του    63.20 χάρις 3 

χ" γεώργιος χ" ἡλία     46.20 ἔτι 4 

σάββας µαρίας      35.20 χάρις 5 

       778 

γεώργιος χριστοδούλου τζαγκάρη   63.20 ἔτι 2 

γιαννής γαµβρός πινάρδου    25.20 

λογίζος γεωργίου     55.20 ἔτι 5 

χ" νικόλας χριστοφῆ     70.20 ἔτι 5 

19



χριστόδουλος γεωργίου    70.20 

       1063.20 

γιαννάκης νικόλα     70.20 χάρις 10 

σολοµών χ" ἡλία     60.20 

βριόνης πατέρα     63.20 ἔτι 7 

νικόλας κριτικοῦ      95.20 ἔτι 6 

φυλακτός ἀδελφότεκνος χ" ἀντωνῆ   75.20 χάρις 10 

       1429 

φίλιππος χ" ἡλία     55.20 ἔτι 5 

νικόλας µαθητής ἀντώνη    71.20 

χαράλαµπος κουτζονικόλα    38.20 

νέστωρας µαυροµµάτη καί υἱός του   65.20 χάρις 5 

χ" µιχαήλ ἀντωνίου     63.20 χάρις 3 

       1723.20 

µιχαήλ αντωνίου     20.20 ἔτι 5 

γιαννής χ" ἀντώνη     20.20 ἔτι 10 

γεννάδιος      45.20 

χ" δηµήτριος φλάσου καί υἱός του Ἰωάννης  101.20 χάρις 11 

χαράλαµπος ἀπό δοῦλος χ" γεωργίου   75.20 ἀπέθ. 

       1987 

γεώργιος ἀντωνίου     47.20 ἔτι 3 

µιχαήλ γεωργίου Ἰωάννη    43.20 ἔτι 7 

χαράλαµπος µουζουρῆ    71.20 

χριστόδουλος νικολάου    27.20 ἔτι 5 

γεώργιος πιερῆ     27.20 ἔτι 8 

       2204.20 

χριστόδουλος ἀντωνίου    18.20 ἔτι 7 

χριστόδουλος χ" φιλίππου    27.20 φυγάς 

φίλιππος καί υἱός του     25.20 εἰς Σύµου 

ἐλευθέριος κυριακοῦ     65.20 φυγάς 
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νικόλας Σολωµοῦ     15.20 ἔτι 5 

       23.57 

γεώργιος µάρτενας     25.20 ἔτι 10 

γεώργιος µαρκῆ     22.10 

γιαννής γεωργίου λαουροῦς    13.20 ἔτι 7 

παναγιώτης µαρίας     75.20 

γεώργιος χριστοδούλου    83.20 χάρις 3 

       2577.20 

χ" λογιζής γερολέµου     101.20 

παῦλος Ἰωάννου      83.20 ἔτι 5 

χ" θεόδουλος Ἰωάννου    75.20 

γιαννής κτωρόδη ἀπό Σωτήρα λάρνακος  25.20 χάρις 5 

γεώργιος νικολάου ἀπό καλόγηρος   45.20 

ἀντώνιος χ" φιλίππου ἀπό καλόγηρος  90.20 χάρις 10 

       2999.20 

χριστόδουλος ἀργυροῦ ἀπό καλόγηρος 

 σταυροῦ ὁµόδου    39.20 

γερολεµής γεµενιντζῆς ἀπό φυγάς νέος  40.20 

δηµήτριος καποττάρης φρενόλυπτος νέος  15.20 

χριστόδουλος εὐγενείου νέος    15.20 

νικόλας χ" δηµητρίου νέος    15.20 

δαβίδ δοῦλος µεττοῦρη νέος    30.20 

γιαννής κτίστης ἀπό ἅγιον µάµαν   75.20 χάρις 10 

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

κατοίκων του Οµόδους το 1825. 

ONOMA      ΣYXNOTHTA ΠPOEΛEYΣH 

Γεώργιος        10  αγιώνυµη 

Nικόλαος (Νικόλας)      7  αγιώνυµη  
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Χριστόδουλος       6  αγιώνυµη 

Ιωάννης (Γιαννής 5 / Iωάννης 1 / Γιαννάκης 1)   7   αγιώνυµη 

Μιχαήλ        4   αγιώνυµη 

Χαράλαµπος        3  αγιώνυµη 

Φίλιππος        3  αγιώνυµη 

Λοΐζος (Λογιζής 2 / Λογίζος 1)     3  δυτική 

Δηµήτριος        2  αγιώνυµη 

Παναγιώτης        2  αγιώνυµη 

Γερόλεµος (Γερολεµής 1/ Γερόλεµος 1)   2  δυτική  

Αντώνιος       1  αγιώνυµη 

Γεννάδιος       1  αγιώνυµη 

Δαβίδ        1  αγιώνυµη 

Ελευθέριος       1  αγιώνυµη 

Θεόδουλος       1  αγιώνυµη 

Νέστορας (Nέστωρας)     1  αγιώνυµη 

Παύλος       1  αγιώνυµη 

Σάββας       1  αγιώνυµη 

Σολοµών       1  αγιώνυµη   

Θεοφύλακτος (Φυλακτός)     1   αγιώνυµη 

Βριώνης (Bριόνης)      1  εξελ. αλβανική 

Σύνολο       60 

Πίν. IV. Kατηγορίες της προέλευσης των ονοµάτων των αρρένων κατοίκων του Οµόδους το 

1908, συχνότητα εµφάνισής τους και ποσοστά, που αντιστοιχούν σε αυτές. 

ΠPOEΛEYΣH ONOMATOΣ  ΣYXNOTHTA       ΠOΣOΣTO 

Aγιώνυµη     54   90.0 

Δυτική      5   8.3 

Eξελληνισµένη αλβανική   1   1.7 

ΣYNOΛO     60   100 
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Πίν. V. Οι άνω των είκοσι ετών άρρενες κάτοικοι του Οµόδους (1908). 

Κατάλογος Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ἀῤῥένων, συµφώνως µέ τόν περί ἐκλογῆς 

Ἀρχιεπισκόπου Nόµον. 

Ὅµοδος, Ὑποδιαµέρισµα Αὐδήµους 

1. Γεώργιος Χριστοφόρου   2. Κωστῆς Γ. Χριστοφόρου 

3. Γεώργιος Γ. Ζαχαρῖνας   4. Ἰωάννης Πέδιου 

5. Εὐγένειος Ἀγαπίου    6. Ἀρέστης Φιλίππου 

7. Γεώργιος Ὄθωνος    8. Χριστόδουλος Πιερῆ 

9. Σοφοκλῆς Φιλίππου   10. Στυλλῆς Φιλίππου 

11. Χρῆστος Στυλλ. Φιλίππου   12. Ἰωάννης Χ" Γεωργ. Μαρκίδης 

13. Ἰωάννης Γρηγορίου   14. Ἰωάννης Χ" Ἀβραάµ 

15. Εὐρῆς Ἀναστασιάδης   16. Γρηγόριος Χ" Μιχαήλ 

17. Περικλῆς Παπᾶ Θεοδώρου  18. Νεόφυτος Γεωργίου 

19. Γεώργιος Κλεάνθους   20. Νεόφυτος Τάφαλης 

21. Χαρίλαος Παναγῆ    22. Κωστῆς Θεοδωρῆ 

23. Ἰωάννης Κ. Μαρκίδης   24. Kωστῆς Π. Σαµουήλ 

25. Παναγῆς Σαµουήλ    26. Ἰωάννης Χ"  Σάββα 

27. Νεόφυτος Λοΐζου    28. Κλεάνθης Γιάγκου 

29. Ἀθηνός Γεωργίου    30. Χρῆστος Φιλίππου 

31. Ἀναστάσης Φιλίππου   32. Κλεάνθης Λαµπριανοῦ 

33. Ἰωάννης Π. Ἀρσιώτης   34. Φίλιππος Γεωργίου 

35. Γεώργιος Π. Χ" Λοϊζῆ   36. Χριστόδουλος Γιάγκου 

37. Μιχαήλ Γερολέµου   38. Ἰωάννης Μιχ. Γερολέµου 

39. Ἰρόδωτος Ξανθοῦς   40. Γεώργιος Χ. Λενούσης 

41. Ἰωάννης Κ. Ἀρσιώτη   42. Κωστῆς Π. Ἀρσιώτη 

43. Γεώργιος Γερολέµου   44. Ἰωάννης Χρ. Κυβερνήτης 

45. Νεόφυτος Χ" Ἀβραάµ   46. Κωστῆς Π. Χ" Λοϊζῆ 
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47. Ἰωάννης Χ" Χριστοδούλου  48. Δηµοσθένης Ρωσσίδης 

49. Χριστόδουλος Βασιλείου   50. Πετρῆς Χ"  Χριστοδούλου 

51. Χαράλαµπος Γ. Παφίτη   52. Χ" Πολύβιος Παπᾶ Θεοδώρου 

53. Σώζος Θεοδώρας    54. Χρῆστος Θεοδώρας 

55. Γιαννακός Ἀγαπίου   56. Ἀγάπιος Γιαννακοῦ 

57. Κωστῆς Α. Κονναρῆς   58. Στυλλῆς Χρ. Κυβερνήτης 

59. Στυλλῆς Ν. Θεοδωρῆ   60. Γιαννακός Χριστοδούλου 

61. Χριστοδουλῆς Φιλιππῆ   62. Ἀρέστης I. Πετεβῆς 

63. Ἰωάννης Ἀργυροῦ    64. Χαράλαµπος Παυσιλίπου 

65. Σταυρῆς Χαραλάµπους   66. Πελλοπίδας Χαριλάου 

67. Χαράλαµπος Χαριλάου   68. Μενέλαος Ἰωάννου 

69. Πολύδωρος Χριστοδούλου  70. Ἰωάννης Γ. Ἀγγελούς 

71. Γεώργιος Ἀλεξίου    72. Ἰωάννης Γεωργίου 

73. Τρύφων Γεωργίου    74. Γεώργιος Χ" Ἰωάννου 

75. Χ" Γεώργιος Μαρκίδης   76. Χρῆστος Ν. Παπαδόπουλος 

77. Θεοφύλακτος Ἀντωνίου   78. Σταῦρος Κωνσταντῆ 

79. Γεώργιος Ν. Θεοδωρῆ   80. Θεµηστοκλῆς Ἡλία 

81. Χαράλαµπος Γ. Σαλαµιώτης  82. Ἀθηνός Καραγεωργίου 

83. Ἀντώνιος Λουκάτζη   84. Ἡρακλῆς Μ. Μούζουρου 

85. Ἰρόδωτος Μοδινός   86. Χρῆστος Λ. Μαστίχης 

87. Χαράλαµπος Γ. Ἀβραάµ   88. Κωστῆς Γ. Ἀβραάµ 

89. Σπύρος Γαβριήλ    90. Χαράλαµπος Ἡρακληδίου 

91. Κλεάνθης Μαρκίδης   92. Ἀρέστης Κλεάνθους 

93. Ἰωάννης Χρ. Θεοδουλίδης  94. Χαράλαµπος Χ" Γεωργ. Μαρκίδης 

95. Στρατῆς Ν. Θεοδωρῆ   96. Κωστῆς Ν. Θεοδωρῆ 

97. Ἡλίας Χ" Φιλίππου   98. Νικολῆς Γ. Παφίτης 

99. Γεώργιος Νικολαΐδης   100. Λοΐζος Γεωργίου 

101. Ἀρεστῆς Αχιλλέος   102. Μιχαήλ Ἀχιλλέος 

103. Χ" Γιάγκος Μιχαήλ   104. Σωκράτης Ν. Σαµουήλ 

105. Χρῆστος Ἡλία    106. Κωστῆς Γ. Πατίστα 
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107. Δηµοσθένης Καλληστράτη  108. Λεωνίδας Καλληστράτη 

109. Καλληστράτης Θεοφάνους  110. Γεώργιος Εὐρυβιάδους 

111. Μιχαήλ Γρηγορίου   112. Ἰωάννης Α. Πισσουργιώτη 

113. Κωστῆς Α. Μούζουρου   114. Κωστῆς Γιάγκου 

115. Παῦλος Χ" Χριστοδούλου  116. Ἰωάννης Α. Bουνιώτη 

117. Εὐθύβουλος Φιλίππου   118. Εὐρῆς Μιχαήλ 

119. Γεώργιος Ἡρακληδίου   120. Μιχαήλ Γαβριήλ 

121. Ἀρεστῆς Ἡρακληδίου   122. Ἰωάννης Kαλοµήρας 

123. Χρῆστος Ὀνουφρίου   124. Χρῆστος Φ. Μακεδόνας 

125. Μιλτιάδης Ν. Θεοδωρῆ   126. Ἰωάννης Πέτρου 

127. Ἡλίας Ἀριστείδου   128. Ἐπαµηνώνδας Λ. Χ" Σπύρου 

129. Σπῦρος Λ. Χ" Σπύρου   130. Νικολῆς Χ" Μιχαήλ 

131. Χριστόδουλος Γ. Μαρίας  132. Ἀριστείδης Μιχαήλ 

133. Δαµιανός Χ" Γεωργ. Μαρκίδης  134. Χριστόδουλος Γ. Ἀγγελούς 

135. Ἄριστος Παπᾶ Θεοδώρου  136. Μιχαήλ Ἀριστείδου 

137. Λεωνίδας Παναγιώτου   138. Γεώργιος Α. Πισσουργιώτη 

139. Ἀριστείδης Μιλτιάδου   140. Μιλτιάδης Θεοφάνους 

141. Ροδοσθένης Α. Βουνιώτη  142. Γεώργιος Α. Βουνιώτη 

143. Ἰωάννης Κωσταντῆ   144. Θεοχάρης Χριστοδούλου 

145. Ἰωάννης Ν. Θεοδωρῆ   146. Χριστοφάκης Γεωργίου 

147. Μιχαήλ Παπαδόπουλος   148. Χ" Μιχαήλ Γιάγκου 

149. Μιχαήλ Κ. Εὐθυµίου   150. Νεοκλῆς Γ. Πατίστα 

151. Κωστῆς Χ" Χριστοδούλου  152. Ἱπποκράτης Σάββα 

153. Θεµηστοκλῆς Μιχαήλ   154. Δαµιανός Χ" Χριστοδούλου 

155. Τρύφων Δηµοσθένους   156. Εὐγενῆς Δηµοσθένους 

157. Κωσταντῆς Ἀγαπίου   158. Εὐγένειος Κ. Ἀγαπίου 

159. Γαβριήλ Μ. Κακογιάννης  160. Σπῦρος Μιχαήλ 

161. Σταυρῆς Χ"  Μιχαήλ   162. Νικολῆς Χαραλάµπους 

163. Ματθαῖος Χ" Χριστοδούλου  164. Ἰρόδωτος Σάββα 

165. Πολύβιος Γρηγορίου   166. Θεοδωτῆς Χριστοδούλου 
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167. Μιχαήλ Σοφοκλέους   168. Ἰρόδωτος Γ. Ἀγγελούς 

169. Πολύδωρος Κωσταντίνου  170. Ἰωάννης Ἀριστείδου 

171. Νικόλας Πιερῆ    172. Χρῆστος Ν. Πιερῆ 

173. Ἰρόδωτος Γιαννακοῦ 

 15.7.1908, Ν. Ἐλευθερίου, Εἰσπράκτωρ. 

Δηµοσιεύτηκε στο ebook: Κυριάκου Ιακωβίδη - Ιλιάνας Κουλαφέτη - Χρίστου Κυριακίδη - 

Μαρίας Χριστοδούλου (επιµ.), Πρακτικά Α´ Συνεδρίου «Όµοδος, Ιστορία και Πολιτισµός», 

Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ, ΔΕΠΕ, Κύπρος 2022, σ. 195-221.
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