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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οί δυνατότητες ανάγνωσης του παρελθόντος είναι πολλαπλές. 
'Από τη θετικιστική προσδοκία του δέκατου ένατου αιώνα που ορα
ματιζόταν την ανάκτηση του παρελθόντος «όπως πραγματικά υπήρξε» 
ως τους τελείως συγχρόνους μας Ισχυρισμούς οτι ή Ιστορία δεν αποτε
λεί παρά εκδοχή αφηγηματικού λόγου, της οποίας ή διάκριση άπό τή 
μυθιστοριογραφία δεν είναι καθόλου τελεσίδικη, οί αντιλήψεις για τον 
χαρακτήρα της Ιστοριογραφίας και της αναστήλωσης του παρελθόντος 
αποτυπώνουν οχι μόνο τή ρευστότητα τής πολλαπλότητας άλλα και 
το δυναμισμό του συνεχούς γίγνεσθαι. Ή μόνη νόμιμη διάκριση με
ταξύ Ιστορίας και μυθιστορήματος που θα μπορούσε νά θεωρηθεί 
αυτονόητη θα ήταν ή αναγκαστική οριοθέτηση τής Ιστορίας από το 
εύρος και το βάθος των τεκμηρίων. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τή λει
τουργία τής διαίσθησης και τής φαντασίας στην ερμηνευτική ανα
παράσταση του εσωτερικού χώρου πού οριοθετούν τά εξωτερικά τεκ
μήρια και οί μαρτυρίες. 'Εγχειρήματα τού τύπου αυτού άλλωστε καθί
στανται οχι μόνο μεθοδολογικά θεμιτά άλλα και αναγκαία εν όψει τής 
πολυμορφίας των μαρτυριών πού είναι πλέον αποδεκτές ως νόμιμα 
στοιχεία ιστοριογραφικής διαπραγμάτευσης. Άπό τήν άλλη ή παρα
δοχή τής συνάφειας τής ιστορίας με τή μυθιστοριογραφία δεν μαρτυρεί 
μόνο τήν κατάρρευση τής φενάκης τού θετικισμού άλλα αναδεικνύει 
και τήν αισθητική διάσταση τής ενασχόλησης με το παρελθόν ως 
αφηγηματικής τέχνης: το παρελθόν διαπλάθεται άπό τον αφηγητή και 
αποβαίνει έρμηνεύσιμο κείμενο. Στην περίπτωση αυτή τά ϊδια τά κείμε
να τού παρελθόντος, ή φωνή συχνά τού ανθρώπινου πληθυσμού τής 
Ιστορίας, μπορούν νά διαγράψουν τά δρια τής Ιστοριογραφικής αναπα
ράστασης. Πάντως ή σύγχρονη αντίληψη τής μελέτης τού παρελθόντος 
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ώς αφηγηματικού είδους συνέτεινε αποτελεσματικά στην αποκάλυψη 
του ανθρώπινου προσώπου της Ιστορίας και επέτρεψε τη συγγραφή έρ
γων που ρίχνουν γέφυρες μεταξύ της ιστοριογραφίας με τη στενή έν
νοια και άλλων χώρων πνευματικής δημιουργίας. Βρισκόμαστε συνε
πώς μάρτυρες μιας κοσμογονίας, ή οποία διασπά τις αναλυτικές δια
κρίσεις μεταξύ τών κλάδων του επιστητού και μεταβάλλει τή μελέτη 
του παρελθόντος σε Ιστορική ανθρωπολογία ή ανθρωπολογία τής Ιστο
ρίας με τήν κυριολεκτική έννοια, εστιάζοντας δηλαδή τον Ιστορικό 
φακό στην εμπειρία, τά αισθήματα και τις Ιδέες τών ανθρώπινων μονά
δων και ομάδων. 

Στοιχείο αυτής τής γενικότερης ιστοριογραφικής κοσμογονίας τής 
εποχής μας είναι και το αίτημα τής συγγραφής τής Ιστορίας «εκ τών 
κάτω» κατά τή διατύπωση του Ιστορικού George Rude. Ή προσέγγιση 
αυτή εστιάζει τήν Ιστορική έρευνα στή μελέτη τής ζωής, τών πράξεων 
και τής νοοτροπίας τών «απλών ανθρώπων». Εγκαταλείπει δηλαδή 
τήν Πλουτάρχεια αντίληψη τής Ιστορίας ώς ηρωικής βιογραφίας. 'Ανα
ζητά τήν «τοπική γνώση» με τήν έννοια πού δίδει στον όρο ό ανθρω
πολόγος Clifford Geertz. Θεμελιώδες αίτημα τής «ιστορίας εκ τών 
κάτω» είναι ή ανασυγκρότηση τής συμπεριφοράς και τών τρόπων τής 
σκέψης ομάδων ή ατόμων τών οποίων ή εμπειρία αποτελεί επιτομή γε
νικότερων φαινομένων. Το έργο όμως τής Ιστοριογραφίας δεν σταματά 
στην καταγραφή, περιλαμβάνει και τήν ερμηνεία πού απαιτεί φαντασία 
και ευλυγισία πνεύματος. 'Από τήν ερμηνευτική Ικανότητα του ιστο
ρικού θά εξαρτηθεί ή επιτυχία με τήν οποία θ' αναδειχθεί ή σημασία πε
ριθωριακών ομάδων και ατόμων ή επιφανειακά ασήμαντων γεγονότων. 
Έτσι χάρη στην «εκ τών κάτω» οπτική έχει πλέον καταστεί κεκτημένο 
τής ιστορικής γνώσης ότι και οί πιο φαινομενικά αδιάφορες μορφές, 
περιστατικά και μαρτυρίες έχουν τή θέση τους στον πίνακα τής Ιστο
ρίας. 

Πιστεύω ότι ή επίγνωση αυτών τών προσανατολισμών και προ
βληματισμών θά μπορούσε να επενεργήσει γόνιμα και στο πεδίο συγ
γραφής τής Ιστορίας τής Κύπρου. Ή μελέτη πού ακολουθεί αποτελεί 
δοκιμή προς τήν κατεύθυνση τής σύνθεσης ενός ιστορικού αφηγήμα
τος, με σπονδύλους αυθεντικά κείμενα τού παρελθόντος και καθοδηγη
τικό αίτημα τήν ανίχνευση μερικών πτυχών τής Ιστορικής ανθρωπο
λογίας τής Κύπρου κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. 'Από τις ποικίλες 
πτυχές τής σημασίας τών μαρτυριών πού δημοσιεύονται εδώ θά ήθελα, 
προλογικά, νά υποδείξω μόνο μία. Πρόκειται γιά τήν εικόνα τής ιστο
ρικής ενότητας τού κυπριακού χώρου ή οποία αναδύεται άπό τά 
έγγραφα. Ή ενότητα αυτή ή οποία στή ροή τής ιστορίας καθορίζεται 
άπό τά εθνολογικά χαρακτηριστικά, τις οικονομικές λειτουργίες και 
τά κοινωνικά γνωρίσματα τού νησιωτικού χώρου τής Κύπρου, άποτυ-



Πρόλογος 9 

πώνεται στα τοπωνύμια και την εντυπωσιακή τους συνέχεια μέσα στον 
χρόνο. Τα ονόματα των ίδιων χωριών, που μνημονεύονται στα έγγραφα 
της παρούσας συλλογής, αποτυπώνονται σε χάρτες και φορολογικές 
καταγραφές τής βενετοκρατίας, για να παραδοθούν αναλλοίωτα στις 
πρώτες επιστημονικές χαρτογραφήσεις τής Κύπρου άπο το 1885 και 
εξής. Αυτή ή ιστορική ενότητα, ή οποία καταγράφεται στην τοπωνυ
μική συνέχεια πού διακρίνει τον κυπριακό χώρο, διασπάστηκε βίαια το 
1974. Συναντώντας στα έγγραφα τού δέκατου ογδόου αιώνα τα ονό
ματα τών χωριών τής Μεσαορίας, δέν μπορεί κανείς παρά να αναλογι
στεί το τραγικό μέλλον πού τους επεφύλασσε το Ιστορικό πεπρωμένο. 

Ή μελέτη δημοσιεύθηκε αρχικά στον τριακοστό ένατο τόμο τού 
περιοδικού 'Ελληνικά (Θεσσαλονίκη 1988). 'Αναδημοσιεύεται στο πα
ρόν τεύχος φωτομηχανικά με τήν προσθήκη τού γλωσσάριου, τού ευ
ρετηρίου, τών χαρτών και τής ενδεικτικής εικονογράφησης. Ευ
χαριστίες οφείλονται στον καθηγητή Νικόλαο Κονομή, διευθυντή τού 
περιοδικού 'Ελληνικά, και τον καθηγητή 'Ιωάννη Κολιόπουλο για τή 
φροντίδα τής αρχικής δημοσίευσης και στον κύριο Παναγιώτη Μαλλή, 
διευθυντή τού Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου τής Λαϊκής 
Τράπεζας Κύπρου, γιά τήν πρωτοβουλία και επιμέλεια τής ανατύ
πωσης. Ευχαριστώ ακόμη θερμά τήν Πολιτιστική 'Επιτροπή τής 
Λαϊκής Τράπεζας γιά τήν απόφαση της νά εντάξει τήν επανέκδοση τής 
μελέτης μου στα δημοσιεύματα της και τον έγκριτο γλωσσολόγο κύριο 
Μενέλαο Χριστοδούλου γιά τήν προθυμία του νά συντάξει το γλωσσά
ριο και το ευρετήριο τών κυρίων ονομάτων. 

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

' Η παρουσίαση της συλλογής των δώδεκα έγγραφων άπο το άρχεϊο του 

Βενετικού προξενείου της Λάρνακας1 αποβλέπει σε δύο ερευνητικά ζητούμενα. 

Πρώτο, επιδίωξη της έκδοσης είναι να εικονογραφήσει την καθημερινή ζωή στην 

Κύπρο κατά τον 18ο αιώνα. Ή συμβολή του καθενός άπο τα τεκμήρια πού 

παρουσιάζονται στή συνέχεια, σε δ,τι θα μπορούσε να αποκληθεί «ιστορία της 

καθημερινότητας», υπήρξε το πρωταρχικό κριτήριο της επιλογής και του σχο

λιασμού τών δώδεκα έγγραφων. "Ετσι στις επόμενες σελίδες επιχειρείται, με τήν 

αναπόφευκτη αποσπασματικότητα πού επιβάλλουν οι ίδιες οι πηγές ακόμη καί 

1. Archivio di Stato di Venezia (= A.S.V.), lettere dei Consoli, Consolato Veneto in Cipro, b. 

20: Atti e Lettere Greche 1703-1797. Τα έγγραφα πού εκδίδονται στή συνέχεια αντιστοιχούν 

στην εσωτερική αρίθμηση του υλικού του φακέλου σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

"Εγγραφο Α ' (30 'Απριλίου 1737) = no 4 

« Β ' (11 Δεκεμβρίου 1743) = no 23 

» Γ ' (23 Δεκεμβρίου 1743) = no 24 

» Δ ' ( 5 Νοεμβρίου 1749) = no 71 

» Ε ' (12/23 'Οκτωβρ. 1750) = no 78 

» Σ τ ' (20 Φεβρουαρίου 1751) = no 79 

» Ζ ' (17 Φεβρουαρίου 1752) = no 86 

» Η ' (20 Μαρτίου 1764) = no 118 

» Θ ' (18 Σεπτεμβρίου 1780) = no 135 

» Γ (19 Μαΐου 1789) = no 151 

» Ι Α ' (12 Δεκεμβρίου 1791) = no 166 

)» I B ' (30 Μαρτίου 1795) = no 202 

' Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ύπο τήν αιγίδα του 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας, δπου 

εϊχα τήν τύχη να φιλοξενηθώ κατά καιρούς στην περίοδο 1976-1986. Τα έγγραφα εκδίδονται 

διπλωματικά. "Οπου στο verso του εγγράφου ή στο πτυσσόμενο ήμισυ του φύλλου της 

επιστολής αναγράφεται το όνομα καί ό τόπος διαμονής του παραλήπτη, το στοιχείο αυτό 

προτάσσεται του κυρίως κειμένου πού εμφανίζεται στο recto του εγγράφου. 'Επιτάσσονται τα 

όπισθόγραφα περιληπτικά σημειώματα τοΰ περιεχομένου τών εγγράφων (attergati) πού σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι αποφασιστικής σημασίας για τήν κατανόηση του κειμένου. 

Για τή βοήθεια τους στην προπαρασκευή αυτής της εργασίας ευχαριστώ τους συναδέλφους 

Δημήτρη Γιαλαμα, Γιώργο Διονυσίου καί 'Αντώνη Πάρδο, καί όπως πάντα τή Μαίρη 

Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου. 
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της πρόσφατης ιστορίας της κ α θ ' ημάς 'Ανατολής, να αποκαλυφθεί ή ανθρώπινη 

εμπειρία πού συνιστά τον βαθύτερο ρυθμό της ροής τής ιστορίας, κάτω άπα τίς 

κορυφώσεις των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων άλλα επίσης και κάτω 

άπό την παγερή σιωπή τών ποσοτικών σειρών καί τών απρόσωπων μεγεθών. 

Αυτό το ανθρώπινο περιεχόμενο πού διαφεύγει τόσο άπό τήν πολιτική καί 

διπλωματική όσο καί άπό τήν οικονομική ιστορία, αποκαλύπτεται με τα 

ονόματα, το ιδίωμα καί τους τρόπους έκφρασης, τήν παραγωγή, τις δοσοληψίες, 

τα δώρα, τή διάχυτη θρησκευτικότητα πού διεισδύει σ' Ολες τίς πτυχές τής ζωής 

καί καθορίζει τή στάση απέναντι στο θάνατο. Αυτές οί καθημερινές φροντίδες 

αποτελούν το υπόστρωμα τών κοινωνικών καί πολιτικών σχέσεων, πού εϊναι 

σχέσεις αδήριτης εκμετάλλευσης καί στυγνής καταπίεσης. Τα έγγραφα αποκα

λύπτουν μέ αμεσότητα τις καθημερινές εκδηλώσεις τών καταναγκασμών αυτών 

καί δείχνουν τους τρόπους μέ τους οποίους βιώνονταν άπό τους απλούς ανθρώ

πους, τους παραγωγούς του βαμβακιού καί του κρασιού, τους τεχνίτες καί τους 

ταβερνιάρηδες στίς καθημερινές τους δοσοληψίες μέ τίς διάφορες αρχές. "Ετσι ή 

ιστορία ανακτά κατά κάποιον τρόπο τον ανώνυμο ανθρωπινό της πληθυσμό πού 

εμφανίζεται διστακτικά στο προσκήνιο, πάντα σε στάση σεβασμού καί υποταγής 

απέναντι στους επώνυμους πρωταγωνιστές καί τους φορείς τής εξουσίας: τους 

'Οθωμανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, τον τυραννικό μουχασίλη καί τον 

ζαπίτη, τον αρχιεπίσκοπο, τον μητροπολίτη, τον δραγομάνο, τους ξένους προξέ

νους. 

Ό πληθυσμός τής ιστορίας, ανώνυμοι καί επώνυμοι, καί το πλέγμα τών 

σχέσεων πού διαμορφώνονται μεταξύ τους έχουν ώς σημεία αναφοράς τους 

θεσμούς γύρω στους οποίους οργανώνεται ή κοινωνία: τήν οθωμανική εξουσία, 

τήν εκκλησία, τους φορολογικούς μηχανισμούς, τίς μονές, τα προξενεία τών 

ξένων δυνάμεων. Σταδιακά στον φθίνοντα δέκατο όγδοο αίώνα εμφανίζονται στή 

σκιά τών δημόσιων θεσμών καί άλλοι, αποκλειστικά ιδιωτικοί: εμπορικές «συν

τροφιές» καί «νεγότσια» καί μαζί μ' αυτά εκδηλώνονται καί οί αντίστοιχες νέες 

αξίες: ή τιμή, ή αξιοπιστία καί ή φερεγγυότητα του έμπορου. "Ετσι οδηγούμαστε 

επαγωγικά προς μια νέα ανάγνωση τής ιστορίας τής Κύπρου «έκ τών κάτω» πού 

μας προσφέρει μέ απτό καί εμπειρικό τρόπο φευγαλέες άλλα αποκαλυπτικές 

ματιές στην εξέλιξη τής κοινωνικής πραγματικότητας ενός κρίσιμου αίώνα. Τα 

νέα προσωπογραφικά καί εθνολογικά δεδομένα, τα τεκμήρια τής καθημερινής 

γλώσσας, οί εκδηλώσεις τής ευσέβειας, οί μαρτυρίες του πολιτικού καταναγκα

σμού καί οί εκδηλώσεις τής κοινωνικής μεταβολής επιτρέπουν να προσεγγιστεί ή 

ιστορική εμπειρία άπό τή σκοπιά τών ανώνυμων ανθρώπινων συντελεστών τής 

καθημερινότητας. 

Το δεύτερο ζητούμενο τής έρευνας υπήρξε στενότερα ιστοριογραφικό, σέ 

σχέση μέ τήν «ιστορία τής ιστορίας». ' Η αυθεντικότερη καί πάντως ή γοητευτι

κότερη εικόνα τής κοινωνικής πραγματικότητας τής Κύπρου τον 18ο αίώνα πού 
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διαθέτουμε είναι εκείνη με τήν οποία κλείνει τήν 'Ιστορία του ό 'Αρχιμανδρίτης 

Κυπριανός2. Κίνητρο των αναζητήσεων της παρούσας έρευνας και κριτήριο των 

επιλογών πού οδήγησαν στην συγκρότηση του τελικού αποτελέσματος υπήρξε ή 

συναγωγή αρχειακών τεκμηρίων πού θα μπορούσαν να πλαισιώσουν τήν ιστοριο

γραφική μαρτυρία του Κυπριανού. Ή πλαισίωση αυτή'εϊχε τήν έννοια της 

εικονογράφησης, της διασταύρωσης και τού εμπλουτισμού τών στοιχείων και τών 

εντυπώσεων πού αποκομίζει ό αναγνώστης άπο τον Κυπριανό ώστε να επιβε

βαιωθεί με αρχειακά τεκμήρια ή λόγια ιστοριογραφική μαρτυρία. Για το λόγο 

αυτό ή 'Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου τού 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανού 

τού «Κουριοκουρινέου» αποτελεί και το κυριότερο στοιχείο τού σχολιασμού τών 

εγγράφων. Ό διάλογος αυτός τού ιστορικού έργου με τα αρχειακά τεκμήρια δεν 

μας προσφέρει απλώς τή διασταύρωση και σύγκλιση τών μαρτυριών πού 

επιβεβαιώνουν τήν κατανόηση τού ιστορικού παρελθόντος, άλλα συγχρόνως μας 

παρέχει ενδείξεις για τή λειτουργία τού ϊδιου τού ιστορικού έργου στο κοινωνικό 

και πολιτισμικό του περιβάλλον, με Οσα στοιχεία προσκομίζει για τους συνδρο

μητές της έκδοσης. Πράγματι ή ανάγνωση τών τεκμηρίων τού τελευταίου μέρους 

της συναγωγής δημιουργεί έντονη τήν εντύπωση δτι βρισκόμαστε ήδη στον κόσμο 

πού παρήγαγε το έργο τού 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανού. Οί συνδρομητές και οί 

αναγνώστες του, το κοινό στο όποιο απευθύνεται άλλα και ό κόσμος της Κύπρου 

πού τόν ενέπνευσε για να γρ.άψει με τόση αγάπη τήν ιστορία «της περίφημου 

Νήσου Πατρίδος»3 του, αποκτούν πραγματικά ιστορική υπόσταση χάρη στή 

μαρτυρία τών έγγραφων τού Βενετικού προξενείου. Για να δανειστώ μια εύστοχη 

πρόσφατη διατύπωση, χάρη στο διάλογο της ιστοριογραφικής πηγής με τα 

αρχειακά τεκμήρια φτάνουμε σε μια «ερμηνευτική συνάντηση με τό παρελθόν»4 

πού μας επιτρέπει να αντικρίσουμε τό ανθρώπινο πρόσωπο του. 

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Α ' 

(30 'Απριλίου 1737) 

Εκλαπρότατε, ευγενέστατε και ακριβέ μου αφέντη 

ίλουστρισιμο signor signor Τζουβάνη, χαιρην πανική. 

Την εκλαπροτή σου ακριβά και άμετρα χαιρετό καί ψιλό το χερή σας 

2.'Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, 'Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου, Βενετία 1788, σ. 
300-332 καί ιδίως σ. 363-369. 

3. Αυτόθι, σ. ε '. 
4. Βασίλης Καραποστόλης, 'Ιδέες και πρόσωπα, Τα 'Ιστορικά, τχ. 7 (Δεκέμβριος 1987) 

205. 
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δεομενος Κυρίω το Θεώ διά την ύγιά σας με παν αγαθόν σην τους ποθής. 

5 Τες 18 του παρόντος έλαβα το τημιον της γραμμαν και μεγάλα εχαρικα περί 

της υγιά σας, ο άγιος Θεός να σας την μαντενίρυ πάντοτες. Ακομι έλαβα και 

ταλαρα σας που τα επαρακάλουν δια γράμματος δια να μου στυλυ και περύ 

ευχάριστο τη αφεντιά σου. "Η ετήα που δεν της ηστυλα τα βαμπάκ[ια] εος 

την οραν, ηνι οπού εχο τον βαπακάν και βγάλυ και έλπιζα πος συμερο να 

10 σακιάσο και να της ηστυλο 4 σακκιά απο μιας βολάς, μα τα νερά και η 

σινεφγές εποδισαν και δεν τό ετελιοσεν, μα ελπίζο την ερχομένιν Τριτην, το 

πολλίν εος την Τετράδην, σακιαζομεν και στελλο της τα της οράς. Ος 

καθώς σακιασόμεν αρχυνά να βγαλη και το έτερον σακήν και οδαν οραν το 

βγαλυ στελλο και εκίνον διά τέλος. Μενο δούλος της και ης το ηνπορό 

15 όριζε, ος και προγην. Από χορίον Πυλα τη εσχάτη Απριλλιου 1737. 

Στελλο ενα δαμαλούδιν και 4 πιζουνουδία και ατζεδάρε τα. 

Δούλος της αφεντιάς σου Παλτεζάρης Ατζουλης. 

Β' 

(11 Δεκεμβρίου 1743) 

Τώ ενδοξοτάτω μοι αύθέντη, 

σιορ Τζουβάνη Γαρμουγλιέση 

υγιώς και εντίμως άχθείη: 

εις Λάρνακα 

5 f Τιμιώτατε και εύγενικώτατέ μοι αύθέντα, σιορ Τζουβάνη Γαρμουγλιέσι, 

χαίρης και υγίαινε, μετά παντώς του οϊκου σου. Και άναφέρο σοι, οτι έρχετε 

ό Τζημπριάς αυτού και να του δόκις εξι χάσαις του παμπακιού να μου φέρη 

και να του δόκις και πενήντα γρόσια να μου φέρη. Και δια την πλερομήν 

καμίαν έννιαν μην έχις. Και ήλπίζο εις τον Θεόν, πώς να πλεροθής να 

10 ευχαριστιθής και παράνω. Και έτούτονόλον εινε αύθέντα μου, πώς συμά 

της ένδοξότης σου ίσως να εύγάλο και εγώ ò πτωχός, καν τα έξοδα τους 

παμπακάδες. Και να πεύτο και να σικόνωμαι, και να σου συγχωρά ήμέραν 

και νύκτα. Και άπεδώ έως οκτώ ή δέκα ήμέραις, αν όρίζης, στήλε το άμάξιν 

να έλθη να φορτόσι. Ταύτα και έρρωσο. 

15 1743, Δεκεμβρίω 11 από Άμόχωστον: 

Νικολός Μουκκελλέφης και σος δούλος πάντοτε. 

[Τ.Γ.] 

Και ιδού οπού έρχοντε και οι μιζαντζήδες εδώ και ohi εύρης εϋλογον, 

γράψε μου να τους άποκριθό ή στήλε μου γράμα να τους το δείξο. Ώς 

καθώς όρίσης, έτζη μου γράψε να κάμο. 
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Γ 

(23 Δεκεμβρίου 1743) 

Τω σιορ Τζονβάνη Γαρμουγληέσι, ύγιώς και έντίμως. 

Εις Λάρνακα. 

t 'Ενδοξότατε και χρυσιμώτατέ μοι αύθέντα, σηορ Τζονβάνη Γαρμουγληέσι 

χαίρης και ήγίαινε. Και άναφέρο σοι, οτι έλαβα τα ήκοσι γρόσια, άπο τον 

5 άμαξάρην και άν εϊνε ό ορισμός σου να μου στήλης και τώρα με τον 

Νικόλαν τον κκυρατζήν, άλλα 80 γρόσια, να γενούν όλότες εκατόν, διότι 

επήρα τριακόσιαις λυτραις κοκκόνιν, να το πλερόσω, και να δουλευθώ και 

τα επίλοιπα εις αλλην μου ανάγκην. Και ερχοντος το άμάξιν άπεκεϊεδώ, να 

βάλης πάνω και το σεντούκιν των πετραγκούρων. Και ήκουσα πώς εχις και 

10 μαχαίρια καλά και να μου στήλης εξι, με τον παχάν τους. Και λάβε δύο 

λαγούς και δύο παπύρες και ένα περδίκιν και σαράντα λεμονόκυτρους. 

Ταύτα και ήγίαινε. 1743, Δεκεμβρίω 23 άπο Άμόχωστον. 

Νικο?ώς Μουκκελλέφης και σος δούλος. 

[Attergato] 

1743 a di 23 Dicembre. Famagosta. 

Da Nicolò Muchielefi di 3 gennaro 1744 e risposto subito con haverli 

mandato grossi [?] 30 e una mazza coltelli numero 16. 

Τα τρία πρώτα έγγραφα ( A ' . Β ' και Γ ' ) , αναφέρονται σε συναλλαγές του 

Giovanni Carmoliesi, προξένου της Ραγούζας στη Λάρνακα. Μνείες του Garmoliesi 

εντόπισα στα βενετικά αρχεία μεταξύ των ετών 1719-17655. Τα έγγραφα του 

αρχείου του προξενείου της Ραγούζαε, πού περιήλθε στο άργείο του Βενετικού 

5. 'Η πρώτη μνεία του Giovanni Garmoliesi ώς προξένου «της περιφανούς νατζιους 

Άραγοζέων» στην Κύπρο εντοπίζεται σε έγγραφα του 'Ιουνίου 1719 στα όποια αναφέρεται 

ώς αντιπρόσωπος των Μονών Κόκκου και 'Αγίου 'Ιωάννη Θεολόγου Πίπη, επιφορτισμένος να 

παραλάβει άπό τους επιτρόπους της 'Ελληνικής 'Αδελφότητας της Βενετίας το κληροδότημα 

του Τζώρτζη Βραχίμη ( | 1676) προς τις Μονές. Βλ. Ά γ . Τσελίκα, ' Ε π τ ά επίσημα κυπριακά 

εκκλησιαστικά έγγραφα 1578-1771, Θησαυρίσματα 14 (1977) 258-259, 265-266, 267-268. 

' Η ύπαρξη προξενείου της Ραγούζας στη Λάρνακα μαζί με έκεϊνα της Βρετανίας, της Γαλλίας, 

της Νεάπολης κα'ί της Βενετίας μνημονεύεται άπο τον περιηγητή Alexander Drummond το 

1745. Βλ. Drummond. Travels through different cities of Germany, Italy, Greece and several 

parts of Asia. Λονδίνο 1754, σ. 170. Σχετικά με τή δημιουργία του προξενείου της Ραγούζας 

βλ». A.S.\ ., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 647, 5 Σεπτεμβρίου 1744 πού διαβιβάζει έκθεση του 

Γδιου του Garmoliesi, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 1744. Μνείες του Garmoliesi απαντώνται σε 

έγγραφα του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας μέχρι του έτους 1765. Βλ. Α.S.V., Cinque Savii 

alla Mercanzia, b. 648, 6 Αυγούστου 1765. Tò προξενείο της Ραγούζας άλλωστε μαρτυρεϊται να 

λειτουργεί στη Λάρνακα εως το 1810, δέκα τρία χρόνια αφού έπαυσε να λειτουργεί το 

προξενείο της Βενετίας το 1797. Τελευταίος πρόξενος της Ραγούζας αναφέρεται ό Giacomo 
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προξενείου, αποκαλύπτουν την μεγάλης κλίμακας εμπλοκή του Ραγουζαίου 

προξένου στην οικονομική ζωή της Κύπρου το πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα. Στις 

οικονομικές συναλλαγές του Garmoliesi αναφέρονται και τα έγγραφα Δ ' , Ε ' και 

Σ τ ' πού παρουσιάζονται στή συνέχεια. Ό Garmoliesi αποτελούσε σημαντικό 

πρόσωπο Οχι μόνο στην οικονομική, άλλα και στην πολιτική ζωή της Κύπρου 

αυτή τήν εποχή. Τα τεκμήρια τών δραστηριοτήτων του αυτών είναι πολλαπλά 

στο αρχείο της Βενετίας και ή μελέτη τους μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις 

μας για το άγνωστο αυτό πρόσωπο της κυπριακής ιστορίας του 18ου αιώνα. 

Μέρος τών στοιχείων αυτών έχουν ήδη γίνει αντικείμενο επεξεργασίας στή 

βιογραφία τού δραγομάνου της Κύπρου Χριστοφάκη Κωνσταντίνου, πού ελπίζω 

να δημοσιεύσω έν καιρώ (βλ. και σχόλια τού εγγράφου Ε ' στή συνέχεια). 

'Επειδή για πρώτη φορά εδώ επισημαίνεται ή σημασία της παρουσίας του 

Garmoliesi στην κοινωνική και οικονομική ιστορία της Κύπρου, θα ήτα,ν ϊσως 

σκόπιμο να σημειωθούν και τα έξης σχετικά μέ τις δραστηριότητες του. Το 

μεγαλύτερο μέρος τών αρχειακών τεκμηρίων πού βρίσκονται στο αρχείο της 

Βενετίας αναφέρονται σέ δάνεια και χρεωστούμενα ποσά στον Garmoliesi καθώς 

και σέ προμήθειες γεωργικών προϊόντων. Ά π ο τα στοιχεία αυτά προκύπτει Οτι 

ό πρόξενος της Ραγούζας βρισκόταν στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου δικτύου 

εμπορικής δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν τόσο "Ελληνες 'Ορθόδοξοι 

όσο και Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Κύπρου. 'Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οί 

συναλλαγές του Garmoliesi μέ τα χωριά της Μεσαριάς και μέ τήν περιοχή της 

' Αμμοχώστου. ' Ο Νικολός Μουκκελέφης πού υπογράφει τις επιστολές Β ' και 

Γ ' , του Δεκεμβρίου τού 1743, φαίνεται πώς ήταν εμπορικός πράκτορας τού 

Garmoliesi στην 'Αμμόχωστο. ' Η Καλοψίδα, ή Βατυλή και ή Κυθραία, σημαντι

κά χωριά και κέντρα γεωργικής παραγωγής, αναφέρονται σέ άλλα έγγραφα τών 

συναλλαγών του Garmoliesi. Στο πλαίσιο τών συναλλαγών αυτών ό Garmoliesi 

προμηθεύει βιομηχανικά προϊόντα, ιδίως υφάσματα και ε'ι'δη οικοσκευής, σέ 

μεταπράτες της υπαίθρου καί παίρνει γεωργικά προϊόντα, ιδίως βαμβάκι, πού 

αποτελεί ενα άπο τα κυριότερα ε'ι'δη του εξαγωγικού εμπορίου τής Κύπρου τον 

18ο αιώνα6. Θα πρέπει να σημειωθεί δτι το βαμβάκι αποτελεί ενα άπο τα 

Mattei. Βλ. Ε. Λ. Λουΐζος, 'Ανέκδοτοι έπιστολαί του Δραγομάνου τής Κύπρου Χατζηγεωργά-
κη Κορνεσίου, Έπετηρίς τον Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών IV (1970-1971) 242, δπου 
επίσης εξηγείται ή παρουσία του αρχείου του προξενείου της Ραγούζας στο αρχείο του 
Βενετικού προξενείου τής Λάρνακας. Για τήν παλαιότερη ιστορία τών σχέσεων τής Ραγούζας 
μέ τήν Κύπρο εως τήν έλευση τών Τούρκων βλ. Αικατερίνη Χ. 'Αριστείδου, 'Ανέκδοταέγγραφα 
τής κυπριακής ιστορίας άπο το αρχείο τής Ραγούζας (ΙΣτ ' αϊ), Λευκωσία 1980. Βλ. επίσης τής 
ΐδιας, Το προξενείο τής Ραγούζας στην Κύπρο τον 18ο αιώνα, Πρακτικά τον Δεντέρον Διεθνούς 
Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Γ', Λευκωσία 1987, σ. 47-52, δπου αναφέρεται ως έτος του 
θανάτου του Garmoliesi το 1759 (σ. 51). 

6. Για τήν καλλιέργεια και τή σημασία τοΰ βαμβακιού στο εξαγωγικό εμπόριο τής 
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κυριότερα προϊόντα της 'Ανατολής πού ενδιαφέρουν τή Βενετία αύτη τήν εποχή 

και ή προμήθεια του συνιστά τήν αιχμή του ανταγωνισμού της με τή Ραγούζα 

στο εμπόριο της 'Ανατολής7. 

Τα έγγραφα πού εκδίδονται εδώ παρουσιάζουν ως κείμενα το ειδικό 

ενδιαφέρον δτι αφενός μεν τεκμηριώνουν τή διαμόρφωση τών σχέσεων εμπορικής 

συναλλαγής πού προοιωνίζονται τον μελλοντικό κοινωνικό μετασχηματισμό της 

κυπριακής κοινωνίας, άλλα αφετέρου αποτυπώνουν τις παραδοσιακές αξίες και 

νοοτροπίες, όπως αυτές εκφράζονται στις στάσεις τών αλληλογράφων του 

Garmoliesi. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες για προϊόντα 

πού προορίζονται για κατανάλωση και δχι μόνο για εμπορική εκμετάλλευση, 

όπως αυτά μνημονεύονται στα έγγραφα μέ τή μορφή δώρων στον Garmoliesi. Οι 

πληροφορίες αυτές, δπως και πολλά άλλα στοιχεία τών έγγραφων πού σχολιά

ζονται στή συνέχεια, μας μεταφέρουν στο κλίμα της κυπριακής ζωής, πού 

περιγράφει ό 'Αρχιμανδρίτης Κυπριανός8. 

Δ ' 

(5 Νοεμβρίου 1749) 

Μακάριος μητροπολίτης Κιτιέων επιβεβαιοϊ:-

f δια του παρόντος μου, ομολωγώ, και φανερόνο εγώ η Παγ(ου)λου~ Θηγάτηρ 

του ποτέ Χατζί Νικολό ως ότι την ταβέρναν οπουχα κλερονωμίσω απο τον 

πατέρα μου μερίδιον εις τα Ίκοσι ένα το έποΰλισα, του κουσούλου σιορ 

5 Τζουβάνι Χαρμουλλιεζι δια γρόσια 23 και δια το βέβεων της αλιθήας έδοσα το 

παρόν μου εις άσφάλιαν εμπροστεν των αξιοποίστων μαρτύρων και εδόθη εις 

χίρας της αΰτοΰ τιμιώτητως, αψμθ Νοεβρίω ε ' 1749. 

Î εγώ η Παγουλοΰ βεβεόνο τα άνοθεν 

Φιλόθεος άρχίμανδρήτης μάρτης Χατζιλογιζής Παυλή 

10 Î Ιωαννίκιος ιερομόναχος μάρτυς μαρτης 

Νηκολος Τουμαζή 

μάρτης 

Κύπρου τον 18ο αιώνα βλ. τή σύγχρονη μαρτυρία του G. Mariti, Travels in the Island of Cyprus, 
μετάφρ. C. D. Cobham, Λονδίνο 1909, σ. 111-113, όπως επίσης και Sir Harry Luke, Cyprus 
under the Turks, 'Οξφόρδη 1921, σ. 91. 

7. Tò βαμβάκι και το κερί είναι τα κύρια προϊόντα πού εισάγει ή Βενετία άπο τή Μικρά 
'Ασία δπως φαίνεται άπο τις εκτενείς μαρτυρίες του αρχείου τοϋ Βενετικού προξενείου της 
Σμύρνης. Βλ. A.S.V., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 749 (1680-1774) και ιδίως b. 750 (1775-
1797), πολλαπλά. 

8. Βλ. 'Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, 'Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου, σ. 363-369. 
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Κοσμάς Πολλύόωρον Ζαχαρίας Γαβριγύλη Αντριας Χακιπιερι 

μάρτις μάρτις παρόν μαρτις 

Χασάνις τελλάλις Γερόλιμος Μαρκαντονι 

μαρτις παρόν μαρτης 

• ' . ' · , 

[Attergato] 
ι" . 

1749 adi 16/5 novembre 

Scrittura fattami dalla Signora Paulù figlia di Catzì Nicolo per la vendita 

fattami della sua portione, cioè della ventesima parte della taverna osia 

casa contigua per la quale l'ho esborsato sino dalli 27 settembre passato 

grossi [?] 23 

Tò έγγραφο αποτελεί τεκμήριο μιας άλλης πλευράς των οικονομικών 

υποθέσεων του Garmoliesi, των επενδύσεων του σε ακίνητα. Ή Παγουλοΰ του 

Χατζή Νικολό αναφέρει δτι του πούλησε το ένα εικοστό μιας ταβέρνας πού 

κληρονόμησε άπο τον πατέρα της. Το έγγραφο εκδίδεται για το προσωπογραφικό 

ιδίως ενδιαφέρον πού παρουσιάζει: στη σύνταξη του έκτος άπο τα αμέσως 

ενδιαφερόμενα μέρη, τον Garmoliesi καί τήν Παγουλοΰ, συμμετέχουν έγκριτοι 

κληρικοί, ό Μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος (1737-1776)9 καί ό αρχιμανδρίτης 

Φιλόθεος καθώς καί άλλοι πολίτες της Λάρνακας, άγνωστοι άπο άλλες πηγές. 

'Αξιοσημείωτη είναι ή παρουσία καί ενός Μουσουλμάνου μεταξύ τών μαρτύρων 

του έγγραφου πού συντάσσει ό μητροπολίτης Κιτίου. "Οπως συνάγεται καί άπο 

άλλα έγγραφα αυτής τής σειράς, ή άπο κοινού συμμετοχή 'Ελλήνων 'Ορθοδόξων 

καί Μουσουλμάνων σε ποικίλες συναλλαγές καί δραστηριότητες τής καθημερινής 

ζωής είναι συχνή καί μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο τής διαμόρφωσης, δύο αιώνες 

μετά τήν 'Οθωμανική κατάκτηση, μιας ενιαίας ελληνόφωνης κυπριακής κοινω

νίας1 0. 

9. Ό Μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος αποτελεί μια άπο τις σημαντικότερες εκκλησιαστι
κές μορφές της Κύπρου κατά τον 18ο αιώνα. Ή εκκλησιαστική του δράση περιλάμβανε την 
ανακαίνιση ναών καί μονών όπως ό λαμπρός ναός του 'Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Σχετικά 
με τον "Αγιο Λάζαρο σημειώνει ό Κυπριανός, 'Ιστορία χρονολογική, σ. 351: « Ό Ναός αύτοϋ 
μέγιστος μετεσκευάσθη καί έπιδιορθώθη εύπρεπώς έπί τών ήμερων τοΰ* άοιδίμου Γέροντος 
Μητροπολίτου Κιτιαίων Κυρίου Μακαρίου, περί το 1750 έτος». Με μέριμνα του Κιτίου 
Μακαρίου επισκευάσθηκε το 1740 καί ή Μονή του 'Αρχαγγέλου στο Μονάγρι της Λεμεσού, 
όπου σώζονται καί δύο προσωπογραφίες του ανακαινιστή μητροπολίτη. Βλ. Rupert Gunnis, 
Historie Cyprus, Λονδίνο 1947, σ. 347 καί Α. and J. Stylianou, Two Donor-portraits and two 
Dedicatory Inscriptions concerning Bishop Macarios of Kition (1737-1776), Κυπριακοί Σπουδαί, 
31 (1967) 65-74. «Σπουδή καί δαπάνη του Πανιερωτάτου καί Λογιωτάτου Μητροπολίτου 
Κιτιαίων κυρίου κυρίου Μακαρίου Κυπρίου» επίσης εκδόθηκε ή 'Ακολουθία τον 'Αγίου 
ϊερομάρτυρος 'Ερμογένους του Θαυματουργού; Βενετία 1771. Για άλλα βιογραφικά στοιχεία βλ. 
Φίλιππος Γεωργίου, Ειδήσεις ιστορικοί περί τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου, ΆΘηνα 1875, σ. 104-
106. 

10. Για ευρύτερη διαπραγμάτευση του θέματος αύτοϋ βλ. Paschalis Μ. Kitromilides, From 



Ό Μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος (1737-1776) προσφέρει το ναό του 
'Αρχαγγέλου. Παράσταση στο τέμπλο της εκκλησίας στή φερώνυμη μονή 

στο Μονάγρι. 
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Ε' 

(12/23 'Οκτωβρίου 1750) 

R° Μαραθόβοϋνος παπάκιν11 καρταρόλια 2 - ρούπια 2 /2 

Μουσουλίτα » 1 3 

Παπα Λεόντιος που την Πυγήν / V2 

Χριστοφής που την Λύσιν 1 

5 Παπα Μάρκος όπου την Γίψου 1 1 

Λυχιόταις 1 

Ματθαίος όπου τους Τρούλλους 1 

Καλοψίδα 5 

Λευκονικιάτες 1 

10 Κνοδαρίτες 1 2 

καρταρόλια 16 .... και V2 

και εις άσπρα Χασάνης όπου το Πραστιον άσλάνια 329 

Φλουρής Πραστίτης 156 

Αντρέας Έξαρκούδιν Πραστίτης 96 

15 Παπα Λάρκος 150 

Κοσταντής Πραστίτης 100 

Παπα Μάρκος Γίψου 60 

άσλάνια 891 

Βάλλομεν και τα σπίτια μάς αμάχι και ει σιμβια μου Γκεφειλενα: 1750, 

20 Οχτοβριου 12 δια τες τρις χιλιάδες γρόσια όπου χρεοστο το αρχόντι Γαρ 

μουγλιέζι κατά τιν όμολογίαν μου εος τα ερχόμενα παπάκια να του αποπλι-

ροσο. 

V" ΐ ό Κύπρου Φιλόθεος βέβαιοι 

Χρηστοφάκις ρήτορ, Πιερής Νικολάου 

25 μάρτις μάρτυς 

[Attergato] 

1750, ottobre 12/23 

Dihiaratione d'Antonio Zoia come pone la moglie per pieggia, casa et i 

crediti per pegno per il denaro dovutomi. 

1750 Οκτωβρίου 12 

αποδιξις που μου εδοσε ο κυρ Αντονιος Ζογια πως ινε Κεφιλενα η γαινεκα 

του και τω σπιτιν με τους χρεοφιλετες αμαχιν. 

Coexistence to Confrontation: The Dynamics of Ethnic Conflict in Cyprus, στή συλλογή Cyprus 

Reviewed, έπιμ. M. Attalides, Λευκωσία 1977, ιδίως σ. 36-41. 

11. παπάκιν = βαμβάκι. 
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Το αινιγματικό αυτό έγγραφο αποτελεί τή σημαντικότερη μαρτυρία της 

συλλογής πού παρουσιάζεται έδώ. Χρονολογημένο ακριβώς στα μέσα του αιώνα 

καταγράφει τήν κρυστάλλωση μιας κοινωνικής πραγματικότητας, αποκαλύπτον

τας τις θεσμικές και προσωπογραφικές της διαστάσεις. Συγχρόνως το έγγραφο 

προσφέρει στοιχεία σχετικά με τήν οικονομική γεωγραφία, τις εθνολογικές 

σχέσεις και τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης πού λειτουργούσαν στην κυπριακή 

κοινωνία τών μέσων του δέκατου ογδόου αιώνα. 

' Ως ιστορική μαρτυρία το έγγραφο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για προσωπο

γραφικούς λόγους. Στο verso φέρει τήν ιδιόχειρη υπογραφή ' Ο Κύπρου Φιλόθεος 

βέβαιοι με κιννάβαρη, σύμφωνα με τα άρχαϊα προνόμια της 'Εκκλησίας της 

Κύπρου. « 'Επίσημος δια μάθησιν» σύμφωνα με τον Καισάριο Δαπόντε 1 2, ό 

'Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος (1734-1759) υπήρξε ιεράρχης ή μακρά αρχιερατεία 

του οποίου έχει συνδεθεί στην ιστορία της Κύπρου με πρωτοβουλίες για τήν 

παιδεία και τήν ανόρθωση του εκκλησιαστικού βίου της νήσου13. 

' Η παρουσία τών δύο μαρτύρων πού συνυπογράφουν το έγγραφο με τον 

'Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο είναι εξίσου σημαντική άπό προσωπογραφική άποψη και 

επιπλέον επιτρέπει τήν έπακρίβωση της χρονολογίας σύνταξης τοΰ έγγραφου. ' Ο 

δεύτερος άπό τους δύο μάρτυρες πού υπογράφουν το έγγραφο, ό Πιερής Νικόλα 

12. Καισάριος Δαπόντες, 'Ιστορικός Κατάλογος ανδρών επισήμων (1700-1784), στο Κ. 
Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', Βενετία 1872, σ. 99. 

13. Πρβ. τήν αξιολόγηση του 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, 'Ιστορία Χρονολογική της νήσου 
Κόπρου, σ. 315: «άνήρ έφωδιασμένος δια της θεωρίας και πράξεως άριστα, ζηλωτής παιδείας 
τών νέων ών, έστόλισε τήν Άρχιεπισκοπήν μετά σχολών 'Ελληνικής και Μουσικής καί 
Διδασκάλων, φιλόπτωχος, άφιλάργυρος τον τρόπον, γενναίος τήν ψυχήν, έσέμνυνε τήν Άρχιε
πισκοπήν καί το Άρχιεπισκοπικον δνομα, ήγειρεν ε'ις ού τήν τυχοϋσαν μεγαλοπρέπειαν, ώς 
ουδείς άλλος τών προ αύτοϋ, καί τή είδήσει τών 'Εκκλησιαστικών τάξεων, τήν Έκκλησίαν τής 
Κύπρου καί το Ίερατεϊον εύπρέπησεν». Στη φροντίδα τοΰ 'Αρχιεπισκόπου Φιλόθεου για τα 
γράμματα αναφέρεται καί ό Ρώσος μοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ, πού τον επισκέφθηκε λίγο 
μετά τήν εκλογή του το 1734. Βλ. Α. Στυλιανού, Αί περιηγήσεις του Ρώσου Μοναχού 
Βασιλείου Γρηγόροβιτς Βάρσκυ (...) εν Κύπρω, Κυπριακοί Σπουδαί 21 (1957) 42. Για τή δράση 
του 'Αρχιεπισκόπου Φιλόθεου βλ. επίσης Φίλιππος Γεωργίου, Ειδήσεις ιστορικοί περί τής 
'Εκκλησίας τής Κύπρου, σ. 102-104, Ι. Χάκκεττ, μετάφρ. Χ. Παπαϊωάννου, Ίστορίατής 'Ορθο
δόξου 'Εκκλησίας τής Κύπρου,, τόμ. Α ', 'Αθήνα 1923, σ. 287-294, Sir -George Hill, A History of 
Cyprus, τόμ. Δ ', Cambridge 1952, σ. 345-348 καί Λοΐζος Φιλίππου, Ή 'Εκκλησία τής Κύπρου 
επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 94-108. Ειδικότερα για τή συμβολή τοΰ 'Αρχιεπισκό
που Φιλόθεου στα γράμματα βλ. Λ. Φιλίππου, Τα ελληνικά γράμματα εν Κύπρω κατά τήν 
περίοδον τής Τουρκοκρατίας (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 70-74, 130-131. Το υψηλό 
επίπεδο τής μόρφωσης τοΰ Φιλόθεου μαρτυρεϊται καί άπό τις τρεις επιστολές του τών ετών 
1734-1737 πού δημοσιεύει καί σχολιάζει ό Κλήμης Καρναπας, 'Ανέκδοτα Κυπριακά "Εγγραφα 
τοΰ IH' αιώνος, 'Αμμόχωστος 1904, σ. 15-27, καθώς καί άπα άλλα κείμενα του πού 
παραδόθηκαν σε κώδικες τοΰ 18ου αιώνα. Βλ. σχετική αναγραφή άπό τον Λ. Φιλίππου, Ή 
'Εκκλησία τής Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, σ. 107-108. 



Ό 'Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Φιλόθεος (1734-1759). 
Τοιχογραφία στον Καθεδρικό ναό του 'Αγίου 'Ιωάννη στη Λευκωσία. 
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είναι άγνωστος. ' 0 πρώτος όμως μάρτυρας, ό Χριστοφάκης ρήτορ είναι ασφαλώς 

ό δραγομάνος της Κύπρου Χριστοφάκης Κωνσταντίνου πού, μαζί με τον 'Αρχιε

πίσκοπο Φιλόθεο, είναι αναμφίβολα το σημαντικότερο πρόσωπο στην Κυπριακή 

κοινωνία της εποχής. ' Η υπογραφή του στο έγγραφο αποκαλύπτει δτι, έκτος άπο 

το πολιτικό αξίωμα του δραγομάνου στην οθωμανική διοίκηση της Κύπρου, 

κατεΐ/ε και το εκκλησιαστικό όφφίκιο του ρήτορος. ' Η απονομή του εκκλησια

στικού όφφικίου είναι ενδεικτική τόσο της κοινωνικής θέσης του Χριστοφάκη, οσο 

και της αφοσίωσης του στην εκκλησία πού είναι γνωστή και άπο άλλες 

μαρτυρίες14. Για τή σημαντική αυτή προσωπικότητα της κυπριακής ιστορίας, 

πού μέχρι τώρα μας ήταν γνωστή μόνο άπο μνείες του βίαιου θανάτου του το 

Πάσχα του 17501 5, οί αναδιφήσεις στο 'Αρχείο τής Βενετίας έχουν αποδώσει 

σημαντικότατες μαρτυρίες, επί τή βάσει τών οποίων συντίθεται τώρα ή βιογρα

φία του1 6. Ή υπογραφή του Χριστοφάκη στο έγγραφο του 'Αρχιεπισκόπου 

Φιλόθεου μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε χρονολογικά τή σύνταξη του με 

terminus ante quem τις 15 'Απριλίου 1750, ήμερα του Πάσχα 1 7 και ημερομηνία 

του θανάτου του Χριστοφάκη. 

Το έγγραφο αναφέρεται στην παραγωγή του βαμβακιού στην εύφορη 

γεωργική περιοχή τής Μεσαορίας, μεταξύ τής Λευκωσίας και τής 'Αμμοχώ

στου, μνημονεύοντας μια ομάδα γνωστών χωριών του κυπριακού κάμπου. Το 

ακριβές περιεχόμενο πάντως δεν είναι εύκολο να συναχθεί με βεβαιότητα. Με 

βάση τα στοιχεία πού παρέχει το έγγραφο θα μπορούσαν να προταθούν δύο 

ερμηνείες. ' Η πρώτη και απλούστερη ερμηνεία θα πρότεινε Οτι το έγγραφο 

αναφέρεται σε παραγγελίες βαμβακιού και καταγραφή χρεών στον Garmoliesi. Tò 

εμπόριο τοΰ βαμβακιού και ò δανεισμός χρημάτων αποτελούσαν τους δύο άξονες 

τών επιχειρηματικών του ασχολιών. Το έγγραφο τοΰ 1750 επιβεβαιώνει τή 

δραστηριότητα αυτή και τήν επισημοποιεί με τήν υπογραφή τοΰ αρχιεπισκόπου, 

14. Π.χ. ή ανακαίνιση και εικονογράφηση το 1745-1747 τής εκκλησίας του 'Αγίου 
Γεωργίου τής "Αρπερας. Βλ. David Talbot Rice, The Icons of Cyprus, Λονδίνο 1937, Πίν. 16 
Ιναντι σ. 114, και Α. and J. Stylianou, The Historic Church of St. George of Arpera, Κυπριακοί 
Σπουδαί 36 (1972) 150-153, 159-161. 

15. Βλ. Άρχιμ. Κυπριανός, 'Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κύπρου, σ. 237 και Κων
σταντίνος 1. Μυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος ό Διερμηνευς τής Κύπρου 1779-1809, 
Αευκωσία 1934, σ. 52, σύμφωνα με τήν ενθύμηση τοΰ Χρονικού του Οικονόμου Παλουριωτίσ-
σης 'Ιωακείμ. Βλ. επίσης 'Αντώνιος Ίντιάνος, Δραγομανία καί Δραγομάνοι στην Κύπρο, 
Κυπριακοί Σπουδαί 2(1938) 153-155. 

16. Για τήν έρευνα πού απέδωσε τα νέα τεκμήρια βλ. Μ. Ι. Μανούσακα, "Εκθεση 
Πεπραγμένων τοΰ 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενε
τίας κατά το έτος 1976, Θησαυρίσματα 13 (1976) 333-334. 

17. Βλ. Ματθαίου Τζιγάλα, Πασχάλιον αίώνιον μετά καινής καί συνοπτικής μεθόδου πρό-
χειρον τοις πασι, Βενετία 1691 [σ. 8]. 
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ενδεχομένως ως εγγύηση στον Garmoliesi λόγω της μεγάλης κλίμακας των 

παραγγελιών και των οφειλών πού καταγράφονται. "Ισως ή υπογραφή του 

αρχιεπισκόπου να συνδεόταν και με την παρουσία πολλών ιερέων τών αγροτικών 

κοινοτήτων μεταξύ εκείνων πού συναλλάσονται με τον Garmoliesi. 

' Η δεύτερη ερμηνεία, προς τήν οποία αποκλίνουμε, είναι πιο σύνθετη και θα 

έβλεπε το έγγραφο ως φορολογικό τεκμήριο. Σύμφωνα με τήν ερμηνεία αυτή το 

περιεχόμενο του έγγραφου αποκαλύπτει τήν κατανομή φορολογικών επιβαρύν

σεων στα αναφερόμενα χωριά της Μεσαριάς. Ή κατανομή διακρίνει τους 

φορολογούμενους σε δύο ομάδες, άπο τις όποιες ή μία φορολογείται σε είδος 

(βαμβάκι) και ή άλλη σε χρήμα. 'Υπέρ της ερμηνείας αυτής συνηγορεί καί το 

μέτρο βάρους πού φαίνεται δτι χρησιμοποιείται για τήν κατανομή τών οφειλών 

σε βαμβάκι, πού αν αποκρυπτογραφήθηκαν ορθά οί συντομογραφίες του έγγρα

φου είναι το βενετικό καρταρόλι (= 24-25 οκάδες) καί οί υποδιαιρέσεις του σε 

ρούπια (= 3-4 οκάδες το ρούπι) πού ήταν το επίσημο μέτρο βάρους για τή 

φορολογία σε είδος. Τό καρταρόλι ως μέτρο φορολογίας σε είδος βρισκόταν το 

δέκατο Ογδοο αίώνα σε χρήση στή Ρόδο, τήν 'Επτάνησο καί γενικότερα σε 

περιοχές πού είχαν γνωρίσει βενετική κατοχή 1 8 . ' Η γειτνίαση της Ρόδου κάνει 

εύλογη τήν υπόθεση δτι το ίδιο μέτρο βρισκόταν σε χρήση καί στην Κύπρο. 

' Η κατανομή, ή είσπραξη καί απόδοση της φορολογίας στην ' Οθωμανική 

εξουσία αποτελούσε μία άπο τις κυριότερες αρμοδιότητες της έθναρχικής 

αποστολής της 'Ορθόδοξης εκκλησίας στο 'Οθωμανικό κράτος. Με το έγγραφο 

αυτό του 1750, πού αποτελεί το πρώτο τεκμήριο φορολογικής του δραστηριότη

τας πού έρχεται στο φώς, ό αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος εμφανίζεται να άσκεϊ τήν 

παραδοσιακή αυτή αρμοδιότητα της έθναρχούσας εκκλησίας στή διοίκηση τού 

συλλογικού βίου τών υποδούλων. "Ετσι το όριο τών γνώσεων μας για τις 

φορολογικές δραστηριότητες της 'Εκκλησίας της Κύπρου μετατίθεται κατά 

αρκετά χρόνια προς τα άνω, άφοΰ ο'ι μέχρι τώρα έρευνες είχαν εντοπίσει σχετικά 

τεκμήρια μόνο άπο τήν εποχή του 'Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου (1768-1810) καί 

συγκεκριμένα άπο το έτος 1776 καί έξης1 9. 

18. Πληροφορίες της συναδέλφου Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, την οποία ευχαρι
στώ θερμά για την πρόθυμη συνδρομή της. 

19. Οί φορολογικές αρμοδιότητες της 'Εκκλησίας της Κύπρου μαρτυροΰνται κατ' έπανά 
λήψη σ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Μνείες της δραστηριότητας αύτης της Έκκλησίαι 
υπάρχουν για τα ετη 1596 καί 1638 ενώ ό 'Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, 'Ιστορίαχρονολογική, σ 
315 αναφέρει ότι με τήν ανάρρηση του στο θρόνο της Κύπρου ό 'Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος τι 
1734 «πρώτην φροντίδα έπελάβετο να ελευθέρωση τήν Πατρίδα τών δυσαπαντήτων δοσιμά 
των, καί τών ακόρεστων εξουσιαστών να άναστείλη τήν όρμήν». 'Επίσημα φορολογικ« 
τεκμήρια όμως δεν είχαν μέχρι τώρα εντοπιστεί πριν το έτος 1776. Οί σχετικές διαπιστώσει 
προκύπτουν άπο τήν αναδίφηση τών κωδίκων της 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου άπο τον Γεώργι 
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'Από την ομάδα των χωριών πού εμφανίζονται να φορολογούνται σε είδος 

πέντε χωριά (Μαραθόβουνος, Μουσουλίτα, Καλοψίδα, Λευκόνοικο, Κνώδαρα) 

φορολογούνται συλλογικά ένώ σε άλλα χωριά (Πηγή, Λύση, Γύψου, Τροΰλλοι) ή 

φορολογική επιβάρυνση προσγράφεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το γεγονός 

δτι άπο τα τέσσερα αυτά πρόσωπα τα δύο είναι ίερεϊς {Παπα Λεόντιος που τήν 

Πηγήν και Παπα Μάρκος όπου τήν Γύψου) δηλώνει προφανώς δτι στον ιερέα ή σε 

άλλο πρόσωπο τοΰ χωριού (Χριστοφής που την Λύσην, Ματθαίος όπου τους 

Τρούλλους) ανατέθηκε άπο τον 'Αρχιεπίσκοπο ή κατανομή, συλλογή και απόδο

ση τών τοπικών φόρων σε βαμβάκι. 

Στή δεύτερη ομάδα της φορολογικής κατάστασης εμφανίζονται χρηματικά 

ποσά πού κατανέμονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα άπο το χωριό Πραστιο της 

Μεσαριάς. 'Επιπλέον βλέπουμε δτι ό Παπά Μάρκος της Γύψου έκτος άπο τήν 

φορολογική οφειλή σέ βαμβάκι επιβαρύνεται και με χρηματικό ποσό 60 άσλα-

νιών. Το πραγματικά ενδιαφέρον στοιχείο της δεύτερης κατανομής δμως εϊναι καί 

ή παρουσία ενός Μουσουλμάνου, τοΰ Χασάνη όπου το Πραστιόν, μεταξύ τών 

χωρικών πού φορολογεί ή 'Εκκλησία. Αυτός μάλιστα επιβαρύνεται με ποσόν 

υπερδιπλάσιο άπο δλους τους άλλους φορολογούμενους τού χωριού. 'Από το 

στοιχείο αυτό διαφαίνεται ή κοινωνική ενοποίηση τών εθνολογικών στοιχείων της 

κυπριακής κοινωνίας, άλλα καί αποκαλύπτονται οι κοινωνικές βάσεις μελλοντι

κών εκρήξεων διαμαρτυρίας κατά της φορολογικής δραστηριότητας της 'Εκκλη

σίας, στις όποιες πρωτοστατούν Μουσουλμάνοι κάτοικοι τής κυπριακής υπαίθρου 

το 17642 0 καί τό 18042 1. 

Μέχρις έδώ ή μαρτυρία τού φορολογικού εγγράφου τού 'Αρχιεπισκόπου 

Φιλόθεου, σημαντική καί ενδιαφέρουσα στις λεπτομέρειες της, βρίσκεται μέσα 

στις κανονικότητες τής ιστορικής πραγματικότητας τής εποχής. Τό στοιχείο πού 

αποκαλύπτει άλλα επίπεδα μηχανισμών εκμετάλλευσης, πού καθιστούσαν πολύ 

πιο σύνθετη αυτή τήν πραγματικότητα, ανακύπτει άπο τό τελευταίο τμήμα τοΰ 

έγγραφου πού χρονολογείται στις 12 'Οκτωβρίου 1750. ' Η ημερομηνία ακριβώς 

αυτή δημιουργεί έκ πρώτης όψεως καί τή δυσκολία ερμηνείας τού έγγραφου, διότι 

εμφανίζεται ασυμβίβαστη με τήν υπογραφή ενός άπο τους μάρτυρες, πού δπως 

είδαμε είχε δολοφονηθεί εξη μήνες πρωτύτερα. ' Η απάντηση στα ερωτηματικά 

αυτά εϊναι πιθανόν ή ακόλουθη: ή φορολογική κατανομή πού έκανε ό 'Αρχιεπί

σκοπος Κύπρου με μάρτυρα τον δραγομάνο τοΰ σεραγίου καί ρήτορα τής 

Διονυσίου, 'Εκκλησία καί φορολογία στην Κύπρο τον τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας (1776-
1856), διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, 1988. 

20. Για τήν εξέγερση του 1764 βλ. Paschalis Μ. Kitromilides, Repression and Protest in 
Traditional Society: Cyprus 1764, Κυπριακοί Σπουδαί 46 (1982) 91-101. 

21. Για τήν εξέγερση τοΰ 1804 κατά τοΰ Δραγομάνου καί τών 'Αρχιερέων βλ. Hill, Α 
History of Cyprus, τόμος Δ ' , σ. 104-111. 
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εκκλησίας Χριστοφάκη πριν τις 15 'Απριλίου 1750 εκμισθώθηκε στον 'Αντώνιο 

Ζόγια για συλλογή των φόρων, σύμφωνα με πάγια πρακτική της Τουρκοκρα

τίας22. Ό εκμισθωτής όμως, όπως και τόσοι άλλοι σύγχρονοι του πού μαρτυ-

ροΰνται άπο τα έγγραφα της παρούσας συλλογής, βρέθηκε χρεωμένος στον 

Πρόξενο της Ραγούζας Garmoliezi για τρεις χιλιάδες γρόσια, και έτσι αναγκά

στηκε να του υποθηκεύσει Οχι μόνο το σπίτι του με εγγύηση της γυναίκας του 

άλλα καί τή συλλογή των φόρων της Μεσαριάς, με τήν υπόσχεση να τον 

αποπληρώσει εως τήν επόμενη σοδειά τοΰ βαμβακιού. "Ετσι εξηγείται ή ύπαρξη 

του φορολογικού εγγράφου τοΰ 'Αρχιεπισκόπου Φιλόθεου στο άρχεϊο τοΰ 

Προξενείου της Ραγούζας, άλλα επίσης αποκαλύπτεται ή συγκρότηση μιας 

ολόκληρης αλυσίδας σχέσεων οικονομικής εκμετάλλευσης με τελικό αποδέκτη 

τον ξένο Πρόξενο καί αρχικούς οφειλέτες τους ραγιάδες της Μεσαριάς. 

Στ ' 

(20 Φεβρουαρίου 1751) 

ΐ Τω ενδοξωτάτω καί χρησιμωτάτω άρχοντι 

συάρ κονσόλφ Τζουβάνη Γαρμουλιέζφ 

ύγίως καί ευτυχώς άχθείη. 

Εις Λάρνακκα. 

5 Î 'Ενδοξότατε καί ευγενέστατε μοι φίλε ακριβέ καί περιπόθητε αρχών 

κόνσολε κύριε συορ Τζουβάνη Γαρμουλιέζω, τήν άφεντίαν σου ακριβώς 

χαιρετώ. Καί αναγγέλλω της δτι ίδου όπου στέλλω τον πομησάρην μου Χατζή 

Ίωάννην με μιαν χάσαν μαλλούζην καί να με συμπαθήσης πώς δεν εκάμαμεν 

περισσώτερον. Καί ό Θεός το εγνωρίζει πώς δεν εκράτησα καν δια κυβέρνη-

10 σιν τοΰ όσπητίου. Πλην παρακαλώ την να μην σου φανή βαρετόν, επειδή και 

το χρεός μας είναι πολύ και ò Θεός θέλει κάμη τήν κυβέρνησιν. "Ομως με 

όλον τοΰτο όπου σε ένοχλοΰμεν συχνά εις τον φετινον χρόνον θέλω να τήν 

παρακαλέσω πάλιν να μου στεί^ι συτάριν καφίζια δώδεκα, ετζη τήν 

παρακαλώ, διότις άλλον τινάν δεν πάγω να παρακαλέσω. 'Ακόμη τήν 

15 ένθιμήζω να μας στείλετε με τον αυτόν καί το πέζον τον παμπακίον δια να 

ήξεύρωμεν τήν ποσότη των. Καί πάλιν εκ δευτέρου σας χαιρετοϋμεν και ας 

εχωμεν τιμιόν της γραμμαν. 

1751 Φευβρουαρίφ 20 

22. Βλ. π.χ. Μ. Β. Σακελλαρίου, Ή Πελοπόννησος κατά τήν Δεύτερον Τουρκοκρατία» 
(1715-1821), ανατύπωση, 'Αθήνα 1978, σ. 73-77 καί Ι. Γ. Γιαννόπουλου, Ή διοικητική 
όργάναχτις της Στερεάς 'Ελλάδος κατά τήν Τουρκοκρατίαν (1393-1821), 'Αθήνα 1971, σ. 58-63. 
Ειδικά για τήν εκμίσθωση των φόρων στην Κύπρο τον 18ο αιώνα, βλ. Hill, A History of Cyprus, 
τόμ. Δ', σ. 73-75, 100 καί σποραδικά. 



ΑΡΑ»! 

ρ m i l 

Ό Δραγομάνος Χριστοφάκης Κωνσταντίνου καί ή οικογένεια του. 
Τοιχογραφία στο ναό του Αγίου Γεωργίου της "Αρπερας. 
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σος φίλος Χατζή 

Μεχεμμετης Ναϊζάνης. 

(Σφραγίδα με αραβικούς χαρακτήρες, 

πλάγια αριστερά) 

[Attergato] 

1751, Febbraio 20, Cithrea. 

Da Chatzi Mehmed agà Naizen li 3 marzo sopra di questa li mandai cafissi 

numero 12 grano. 

Για το έγγραφο αυτό ισχύουν όσα σχόλια συνοδεύουν τα έγγραφα Α ', Β ' και 

Γ ' σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του Garmoliesi, άλλα ιδίως δσα 

ελέχθησαν σε σχέση με τη μαρτυρία του 'Εγγράφου Δ ' αναφορικά προς τήν 

σφυρηλάτηση της συνύπαρξης μεταξύ των θρησκευτικών στοιχείων της κυπρια

κής κοινωνίας στη βάση τής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας. ' Η 

επιστολή του Χατζή Μεχμέτ Ναϊζάνη άπα τήν Κυθραία δεν αποκαλύπτει μόνο 

τή γεωγραφική έκταση τών δοσοληψιών του Garmoliesi. Μας πληροφορεί ακόμη 

και για τή φύση τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τήν αναφορά στον «πομησά-

ρη», τον Χατζή 'Ιωάννη. Ό τελευταίος είναι προφανώς ò καλλιεργητής τών 

κτημάτων του Μουσουλμάνου γαιοκτήμονα με δικαίωμα μεριδίου στο γεωργικό 

προϊόν. 

Ζ ' 

(17 Φεβρουαρίου 1752) 

1752, Φευρουαρίον 17 

t Δία τις παρουσις μου όμολωγο εγώ ό Γιότις του Διμίτρη άπο χορίον 

Αραδίππου ότει πος εύρήσκομε καθαρός χρεοφηλέτης τής κιρά Τοΰμαζοΰς 

έναν καντάρην μαλλία εος την προ τες δέκα πέντε του Απριλλήου μινος και 

5 ούτος ηνε ή αλήθια έμπρόστεν τον κάτοθεν μαρτήρον. 

Χασάνις λεβέντις Ματζοΰλις Μέχεμετις 

παρόν μάρτις παρόν μάρτις 

Εγο ό Γιότις του Διμίτρη στερεόννο τα άνοθεν. 

Η ομολογία του χρέους του Γιότη του Δημήτρη άπο τήν 'Αραδίππου προς 

τήν κυρά Τουμαζοΰ το 1752, παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή στην ιδιωτική αυτή 

συναλλαγή, μεταξύ δύο 'Ελλήνων 'Ορθοδόξων παρίστανται ώς μόνοι μάρτυρες 

δυο Μουσουλμάνοι τής Κύπρου. Αυτή ή απλή μαρτυρία τεκμηριώνει τή συνύπαρ

ξη τών θρησκευτικών στοιχείων στην παραδοσιακή κοινωνία τής Κύπρου και 

αποκαλύπτει τή λειτουργία τής κοινής εμπειρίας τής καθημερινής ζωής ώς 
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συνεκτικού μηχανισμού στην παραγωγή μιας ενιαίας κοινωνίας, παρά τήν ετερό

κλητη προέλευση των στοιχείων πού τη συνέθεταν. (Πρβ. και "Εγγραφα Δ ' και 

Σ τ ' ) . 

Η' 

(20 Μαρτίου 1764) 

f Με τό παρόν αποφαίνομαι εγώ ό κάτωθεν υπογεγραμμένος Γεώργιος 

Γουλελλιοϋ Κεφαλονίτης δτι άνθρωπος ώντας, υποκείμενος εις τον θάνατον, 

με το να με έπερίλαβεν ή ασθένεια και υποπτεύομαι τώρα τον θάνατον μου, δια 

να μην ακολουθήσει αιφνιδίως και μένουσι μετά θάνατον τα πράγματα μου 

5 άπροδιάθετα, δια τούτο ετι σώας 'έχων τας φρένας και εις έμαυτόν ώντας, 

φροντίζωντας πρότερον δια τήν κυβέρνησιν της ψυχής μου, όπου είναι ή 

τελετή των μυστηρίων τής 'Ανατολικής αγίας 'Εκκλησίας, αποφασίζω δτι 

μετά τον θάνατον μου αφήνω προκουρατόρους και επιτρόπους εις δσα 

πράγματα μου εύρεθώσιν εϊτε εδώ εις τήν Λευκοσίαν, εϊτε και εις τήν 

10 Λάρνακα, δια κατάστιχου και άνευ κατάστιχου, όπου εξετάζοντες τα να τα 

περιλάβουν ώς ϊδιοι επίτροποι, ό άγιος μητροπολίτης Κιτιέων κυρ Μακάριος, 

ό άρχων Ιατρός κυρ Παύλος, ό Χατζή κυρ 'Ανδρόνικος Καρίδης και ό σινιορ 

Νικολάκης Φώτιος, και περιλαμβάνοντες τα κατά θεον και με καλήν 

έξέτασιν να γράψουσιν εις Κεφαλωνίαν τω υίώ μου 'Ιωάννη ώς γνησίφ 

15 κληρονομώ μου, όπου ερχόμενος να τα περιλάβη οπό χειρός των άνωθεν. 

'Από τους οποίους επειδή και εϋρηται παρών ό ένας, ό άρχων ιατρός δηλαδή, 

παραδίδω εις χείρας του και όπου μου ευρέθησαν μετρητά δλα άσλάνια 80 

άσπρα 150, ήγουν όγδοήκοντα και ζολότταν, διορίζωντάς τον να επιστατήση 

εις τα έξοδα μου από τής σήμερον, δσα ήθελον τρέξη και επί τής ζωής μου, 

20 και εις τον θάνατον μου, κάί μετά τον θάνατον ά[κό]μι, ήγουν εις τήν ταφήν 

μου, εις τα συνειθισμένα μνημόσυνα και άλλα έξοδα ακόλουθα, και προς 

τούτοις δσα φαίνονται κάτωθεν κατεστρωμένα, διωρισθέντα παρ ' εμού να 

δοθώσι δια μνημόσυνον τής ψυχής μου. 'Αφήνω έτι εις χείρας τού ρηθέντος, 

το κλειδί τού όντα μου εις το χάνι, τού εργαστηρίου μου οπού είναι εις το 

25 παζάρι, δια να έχη τήν φροντίδα μετά τον θάνατον μου να δώση τήν εϊδησιν εις 

τους λοιπούς προκουρατόρους να συμπαρασταθώσιν εις τήν έξέτασιν τής 

περιουσίας μου. 'Αφήνω λοιπόν δια μνημόσυνον τής ψυχής μου, εν πρώτοις 

εις τον θρόνον τω μακαριωτάτφ δεσπότη κυρίφ Παϊ'σίφ γρόσια πεντήκοντα-

εις τον άγιον Κιτιέων γρόσια δέκα- εις τό ιερόν μοναστήριον τού Κύκκου 

30 πεντήκοντα· εις τον Μαχαιράν δέκα· εις τήν Χρυσορογιάτισσαν πέντε- εις τήν 

έκκλησίαν των 'Αγίων Όμολογητών δέκα- εις τους ιερείς των εννέα ενοριών 

τής Λευκοσίας άπό δύο, δεκοκτώ- εις τήν έκκλησίαν τού 'Αγίου Δομετίου 

πέντε- εις τους ιερείς των εκκλησιών τεσσάρων τής Λάρνακος άπό δύο, οκτώ-
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εις τήν Άγίαν Τριάδα εις Κεφαλωνίαν δέκα· εις τον Άγιον Νικόλαον των 

35 Ξένων Κεφαλωνίας δέκα· εις την Άγίαν Παρασκευήν Κεφαλωνίας δέκα. Και 

αυτά να έχη να δώση ό ρηθεις άρχων ιατρός μαζί με τους λοιπούς μου 

προκουρατόρους μετά τον θάνατον μου, με δσα άλλα ήθελαν χρειασθή 'έξοδα 

συνειθισμένα της ταφής μου και άλλων, επαναλαμβάνοντας πάλιν να ειπώ οτι 

οι άνωθεν επίτροποι να έπιστατήσουν εις την περίληψιν όλης της περιουσίας 

40 μου, εως ου δίδοντες εϊδησιν τω κληρονομώ μου ως άνωθεν να ελθη να τα 

περιλάβη. Και δια τέλος εις βεβαίωσιν τής παρούσης διαθήκης μου, αποφασί

ζω οτι αν αμελήσουν oi άνωθεν επίτροποι μου εις ταύτην μου τήν στερεάν 

γνώμην προς βλάβην και άπώλειαν τής περιουσίας μου, να άποδώσωσι λόγον 

εν ώρα τής φοβέρας κρίσεως, και Ίδίαχειρι υπογράφομαι, 1764, Μαρτίου 20. 

45 Τζορτζις Γουλελιος 

Ό γράψας τήν παροϋσαν διαθήκην 'Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος μάρτυς. 

Σκευωφίλαξ παπα Χριστόδουλος μάρτις, χαρτοφίλαξ Παπα Λεόντιος μάρτις, 

Φιλάρετος ιερομόναχος μάρτις. 

,αψζδ 'ω Μαρτίου 21, άνεγνώσθη εις έπήκοον των παρευρεθέντων επί τής 

50 ιεράς εκκλησίας των 'Αγίων Όμολογητών οπού και ετάφη ό άνωθεν 

μακαρίτης Τζώρτζος Γουλελλιών. Kai κατεστρώθη ή παρούσα διαθήκη εν τω 

Ίερω κώδικι τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Κύπρου. 

t αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος 

Lamica di Cipro alle 10 del mese di aprile 1764 ad istanza del Monssignor 

55 Maccario vescovo di Citteo e Limessol reggistratto il presente testamento nel 

suo idioma grecco tale quale nel pubblico Reggistro di questa veneta 

cancellarla di Cipro, segnato N.A. à Foghi 604 e 605 e postilla; presente in 
filza di Atti Vollanti segnata numero E. 
Et in fidem me subscripsi 

Antonio Crutta Cancelliere. 

' Η διαθήκη του Τ ζ ώ ρ τ ζ η Γουλελλιοΰ, Κεφαλονίτη τ ε χ ν ί τ η ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο υ 

στην Κ ύ π ρ ο 2 3 , έκτος ά π ο τ ο ειδικό ενδιαφέρον π ο ύ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ώ ς δ ε ί γ μ α 

2 3 . Ό Τζώρτζης Γουλελλιος είναι άγνωστος άπο άλλες πηγές, όπως άγνωστη εϊναι ή 

σχέση του με τον Κεφαλλήνα Γεώργιο Γουλελιο πού μνημονεύεται άπο τον * Ηλία Τσιτσέλη ώς 

εγκατεστημένος στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 19ου αιώνα και «μαλα έκεϊ ισχύων». 

Βλ. 'Ηλία Α. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α \ 'Αθήνα 1904, σ. 906. Χρονολογικά 

πάντως ό Γεώργιος Γουλελιος τής Πόλης θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί εγγονός του 

Τζωρτζη Γουλελλιοΰ τής Λευκωσίας, γιος του κληρονόμου του 'Ιωάννη, πού μνημονεύεται στή 

Διαθήκη του 1764. 
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δικαιοπρακτικοΰ έγγραφου κληροδοσίας24, αποτελεί αξιοπρόσεκτο ιστορικό τεκ

μήριο για δύο ακόμη λόγους. Πρώτο άπο άποψη προσωπογραφική και δεύτερο ως 

μαρτυρία της ευσέβειας πού επικρατούσε στή νοοτροπία του μέσου άνθρωπου 

γύρω στα μέσα του δέκατου ογδόου αιώνα. 

Ά π α προσωπογραφική άποψη ή διαθήκη του Γουλελλιοΰ αποτυπώνει σε 

μικρογραφία τον κόσμο της ελληνικής κοινωνίας τών δύο αστικών κέντρων της 

Κύπρου στα μέσα του 18ου αιώνα, της διοικητικής καί εκκλησιαστικής πρωτεύ

ουσας Λευκωσίας καί τής Λάρνακας, κυριότερου λιμένα καί εμπορικού κέντρου, 

έδρας τών Ευρωπαίων Προξένων και χώρου εγκατάστασης τών ξένων πάροικων 

τής Κύπρου. Μεταξύ τών κληρονόμων του Γουλελλιοΰ εμφανίζονται δύο σημαν

τικά πρόσωπα τής κυπριακής ιστορίας του δέκατου όγδοου αιώνα, ό 'Αρχιεπίσκο

πος Παΐσιος (1759-1766) καί ό μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος (1737-1776), που 

έμελλαν να είναι μεταξύ τών πρωταγωνιστών τών δραματικών γεγονότων του 

Νοεμβρίου του ιδίου έτους κατά την εξέγερση κατά του ' Οθωμανού κυβερνήτη 

Τζίλ 'Οσμάν2 5. Ό Κιτίου Μακάριος ορίζεται καί επίτροπος τής διαθήκης. 

'Επίσης στή διαθήκη μνημονεύεται ώς επίτροπος ό «άρχων ιατρός κυρ Παύλος», 

πού εϊναι ασφαλώς ό γνωστός Κεφαλονίτης γιατρός Παύλος Βοντιτσιάνος, 

εγκατεστημένος στή Λάρνακα, ό όποιος σύμφωνα με τή μαρτυρία τοΰ Βενετού 

προξένου Gerolimo Brigati περιέθαλψε τα θύματα τής εξέγερσης τοΰ Νοεμβρίου 

τοΰ 17642 6. Γνωστό πρόσωπο τής κοινωνίας τής Λάρνακας, επίσης Κεφαλληνια

κής καταγωγής, είναι καί ό τρίτος επίτροπος τοΰ Γουλελλιοΰ, 'Ανδρόνικος 

Καρύδης, έμπορος, κτηματίας καί ευεργέτης2 7. Το 1758 μνημονεύεται ώς 

χορηγός τής έκδοσης τοΰ Λανσαϊκοΰ τοΰ Έφραίμ τοΰ 'Αθηναίου2 8, ένώ ό γιος 

του, ό Δραγομάνος 'Ιερώνυμος Καρύδης, είκοσι χρόνια μετά τή σύνταξη τής 

διαθήκης εμφανίζεται μεταξύ τών συνδρομητών τοΰ 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανού 

στην 'Ιστορία Χρονολογική τής νήσου Κύπρου29. ' Ο τέταρτος επίτροπος ό σινιορ 

Νικολάκης Φώτιος είναι άγνωστος άπο άλλες πηγές, θα μποροΰσε όμως εύλογα 

24. Πρβ. τή συλλογή τών διαθηκών τοϋ 18ου αιώνα πού εκδίδει ό Ν. Γ. Κυριαζής, 
Διαθήκαι τοϋ I H ' αιώνος καί προικοσύμφωνα, Κυπριακά Χρονικά 12 (1936) 104-126 καί 13 
(1937) 137-141. 

25. Βλ. Paschalis Μ. Kitromilides, Repression and Protest in Traditional Society: Cyprus 
1764, Κυπριακοί Σπουδαι 46 (1982) 91-101, όπου καί τα σχετικά με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Παΐσιο. Για τον μητροπολίτη Κιτίου Μακάριο βλ. καί το σχόλιο τοϋ 'Εγγράφου Δ ' ανωτέρω. 

26. Βλ. Ρ. Μ. Kitromilides, Repression and Protest in Traditional Society, σ. 97 καί 99. 

27. Βλ. Γ. Παπαχαραλάμπους, Ό Πετράκης Καρύδης, το χειρόγραφον καί ή οικογένεια 
του, Κυπριακοί Σπουδαί 29 (1965) 185-209. 

28. Βλ. Λαυσαϊκόν, ήτοι Βίβλος περιέχουσα Διηγήσεις 'Ασκητικός 'Ανδρών καί Γυναικών. 
Σπουδή τε καί δαπάνη τοϋ Πανοσιωτάτου καί Σοφολογιοτάτου έν ' Ιεροδιδασκάλοις Κυρίου 
Έφραίμ, Βενετία 1758, σ. η ' - θ ' . 

29. Βλ. 'Ιστορία Χρονολογική τής νήσου Κύπρου, σ. 405. 
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να καταταχθεί και αυτός μεταξύ των Κεφαλονιτών πάροικων της Λάρνακας, 

όπως και οι προηγούμενοι δύο λαϊκοί επίτροποι του Γουλελλιοΰ. 

' Ενδιαφέρουσες άπο προσωπογραφική άποψη είναι καί οι πληροφορίες για 

τον κλήρο τής Λευκωσίας, έγκριτα μέλη του οποίου υπογράφουν τή διαθήκη ώς 

μάρτυρες. "Ετσι πληροφορούμαστε δτι τον Μάρτιο του 1764 στην συνοδεία του 

'Αρχιεπισκόπου τής Κύπρου περιλαμβάνονταν ό συντάκτης τής διαθήκης αρχι

μανδρίτης Σωφρόνιος3 0, κληρικός μορφωμένος καί «εγκρατής τής ελληνικής», αν 

κρίνουμε άπο την ομαλή γραφή του καί το ορθογραφημένο κείμενο πού συνέταξε, 

ό σκευοφύλαξ Χριστόδουλος, ό χαρτοφύλαξ Λεόντιος, ό ιερομόναχος Φιλάρετος. 

Μεταξύ των συνδρομητών τοϋ 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανού το 1788 μνημονεύον

ται ομώνυμοι κληρικοί τής Λευκωσίας πού φέρουν διάφορα εκκλησιαστικά όφφί-

κια 3 1. Να υποθέσουμε δτι ό Σκευοφύλαξ Παπα Λεόντιος πού μνημονεύει ό 

Κυπριανός είναι ό χαρτοφύλαξ του 1764, πού είχε έν τ ω μεταξύ προαχθεί σε 

υψηλότερο αξίωμα τής εκκλησιαστικής αυλής τής Λευκωσίας, ενώ ό σκευοφύλαξ 

Παπά Χριστόδουλος τοΰ 1764 είναι ενδεχόμενο να είχε επιφορτισθεί το 1788 με 

τή διαχείριση τοΰ Σακελλίου τής αρχιεπισκοπής; Ό ιερομόναχος Φιλάρετος 

τέλος ίσως να μπορεί να ταυτιστεί με τον ομώνυμο σύγκελλο τής Λευκωσίας, πού 

επίσης συνέδραμε τον Κυπριανό. 

' Η έντονη παρουσία τοϋ κυπριακού κλήρου στή διαθήκη του Κεφαλονίτη 

τεχνίτη υπογραμμίζει καί προσωπογραφικά το κύριο στοιχείο τοΰ περιεχομένου 

της, πού καθορίζεται άπο τή θρησκευτικότητα τής νοοτροπίας τοΰ διαθέτη ό 

όποιος κληροδοτεί συνολικό ποσόν εκατόν ενενήντα εξι γροσιών σε μονές καί 

εκκλησίες τής Κύπρου καί τής Κεφαλονιάς. ' Η διαθήκη τοΰ 1764 συνιστά λοιπόν 

εύγλωττο τεκμήριο τής λαϊκής ευσέβειας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί 

τοΰ τρόπου με τον όποιο ή ευσέβεια αύτη μετασχηματιζόταν σε κοινωνική συμπε

ριφορά. ' Η διανομή τών σχετικών ποσών είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική ώς 

προς την ιεραρχία τών θρησκευτικών ιδρυμάτων στή συνείδηση τών πιστών. ' Ο 

Τζώρτζης Γουλελλίος τήν ώρα τοΰ θανάτου του θυμάται τα προσκυνήματα τής 

πατρίδος του καί κληροδοτεί άπο δέκα γρόσια σε τρεις γνωστές εκκλησίες στο 

'Αργοστόλι. Τή μερίδα τοΰ λέοντος ωστόσο τήν παίρνουν τα δύο ισχυρότερα 

εκκλησιαστικά καθιδρύματα τής Κύπρου: ή αρχιεπισκοπή στο πρόσωπο τοΰ 

'Αρχιεπισκόπου Παϊσίου καί το μοναστήρι τοΰ Κύκκου32. 'Ενδιαφέρον παρου-

30. Ό αρχιμανδρίτης τής 'Αρχιεπισκοπής Σωφρόνιος πού εμφανίζεται εδώ ώς συντάκτης 
τής διαθήκης θα μπορούσε ενδεχομένως να ταυτιστεί με τον μελλοντικό μητροπολίτη Κυρή
νειας Σωφρόνιο ό όποιος συγκαταλέγεται μεταξύ τών συνδρομητών τοϋ αρχιμανδρίτη Κυπρια
νού. 

31. ΈΑ, σ. 404. 
32. Μέτρο τής αίγλης τής Μονής Κύκκου στή συνείδηση τών πιστών είναι ή κανονικότητα 

με τήν οποία εμφανίζεται ώς αποδέκτης κληροδοσιών σε γνωστές διαθήκες 'Ορθοδόξων τής 
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σιάζει το τρίπτυχο των μονών πού μνημονεύονται στη διαθήκη και ή ιεράρχηση 

τους ώς προς τα κληροδοτούμενα ποσά, πού μαρτυρεί καί τήν αίγλη τους στα 

μάτια των πιστών: ό Κύκκος, πάντα στην πρωτοκαθεδρία στη θρησκευτική 

συνείδηση και στή γενναιοδωρία τών χριστιανών, ακολουθείται μόνιμα σε από

σταση ενα προς πέντε άπο τον Μαχαιρά. 'Αξιοσημείωτη είναι ή μνεία της Μονής 

Χρυσορογιατίσσης, έστω και αν το ποσό πού κληρονομεί είναι το ενα δέκατο 

εκείνου του Κύκκου και το μισό εκείνου του Μαχαιρά, επειδή μαρτυρεί τήν ακμή 

της Χρυσορογιάτισσας το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, πού είναι γνωστή και 

άπο άλλες πηγές 3 3 . Το τρίπτυχο τών κυπριακών μονών πού ευεργετούνται άπο τή 

γενναιοδωρία του διαθέτη αποκαλύπτει επίσης το περιεχόμενο της λαϊκής 

ευσέβειας πού εστιάζεται στή λατρεία της Παναγίας και εκδηλώνεται με 

χειρονομίες σεβασμού στα πολλά μεγάλα μοναστήρια της στην Κύπρο. ' Ο 

ευσεβής διαθέτης δεν ξεχνά και τίς εκκλησίες τών εννέα ενοριών της Λευκωσίας, 

πού απαριθμεί ô 'Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και είναι ακριβώς οι ίδιοι ορθόδοξοι 

ναοί πού επιβίωσαν στην εντός τών τειχών Λευκωσία ώς τίς μέρες μας3 4. Σ ' 

αυτές προστέθηκαν και οι εκκλησίες δύο γειτονικών προαστίων της Λευκωσίας, 

του ' Αγίου Δομετίου και τών ' Αγίων ' Ομολογητών. Το ποσό πού κληροδοτεί

ται στην τελευταία και ò ενταφιασμός του διαθέτη σ' αυτήν υποδηλώνουν 

κάποιον ιδιαίτερο δεσμό τοΰ Γουλελλιοΰ με το προάστιο και τήν εκκλησία του. 

Κύπρου κατά τήν Τουρκοκρατία: του Γεωργίου Βραχίμη το 1667, τοΰ Πιερή της Μυροϋς το 

1749, τοΰ Γεωργίου Γουλελλιοΰ το 1764. Για τή διαθήκη τοΰ Βραχίμη βλ. Αγ. Τσελίκα, 

' Ε π τ ά επίσημα κυπριακά εκκλησιαστικά έγγραφα (1578-1771), s.a., σ. 260-261 και για τή 

διαθήκη τοΰ Πιερή της Μυροΰς βλ. Κυριαζή, Διαθήκαι τοΰ IH ' αιώνος και προικοσύμφωνα, ε.ά, 

σ. 123-124. 

33. Βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Ή 'Εκκλησία της Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας, σ. 305-307 και 

'Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Παναγία ή Χρυσορρωγιάτισσα, Λευκωσία 1964, σ. 23-33. Μια 

σύγκριση μεταξύ της διαθήκης τοΰ Βραχίμη και εκείνης τοΰ Γουλελλιοΰ σε σχέση προς τήν 

παρουσία εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων μεταξύ τών κληρονόμων τους, εϊναι ιδιαίτερα ενδια

φέρουσα ώς προς τίς αλλαγές πού συντελοΰνται στον ενδιάμεσο αιώνα στην κοινωνική 

ιεράρχηση τών μονών. ' Η Μονή Κύκκου παραμένει αμετακίνητη στην πρωτοκαθεδρία, άλλα ώς 

προς τίς άλλες μονές ή ευσέβεια τοΰ 17ου αιώνα φαίνεται να στρέφεται προς ιδρύματα πού άπο 

τον 18ο αιώνα και εξής έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα στή λατρευτική ζωή τών Κυπρίων 

πιστών. Οί αλλαγές και μετατοπίσεις αυτές στις εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας 

αξίζουν ν ' απασχολήσουν τήν ιστορία τών νοοτροπιών στην κυπριακή κοινωνία. 

34. 'Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου, σ. 394. Ά π ο τίς εννέα εκκλησίες της 

Λευκωσίας της Τουρκοκρατίας πού αναφέρει ό Κυπριανός και ή διαθήκη τοΰ Γουλελλιοΰ ή ογδόη 

και ή ένατη, ό Άγιος Λουκάς και ό Ά γ ι ο ς Γεώργιος, κάηκαν άπο τους Τούρκους, δχι κατά τήν 

Τουρκοκρατία άλλα μεσοΰντος τοΰ είκοστοΰ αιώνα, το 1958 καί το 1974 αντίστοιχα. 
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Θ' 
(18 Σεπτεμβρίου 1780) 

Τω άκριβω και άγαπημένφ φίλω Βασάλφ κονσόλφ 

τοΰ Τζεμχουριοΰ τών 'Ενετών ύγειώς άχθείη[;] 

Εις Λάρνακα. 

'Ακριβέ και ήγαπημένε φίλε κόνσολε τοΰ Τζεμχουριοΰ των 'Ενετών, φιλικώς 

5 σας χαιρετοϋμεν. Με το παρόν σας φανερώνωμεν ότι ό ημέτερος δραγωμάνος 

προσταχθείς παρ' ημών σας έγραψε την προχθές 'ένα γράμμα έξαποστέλ-

λωντάς σας και δύω γράμματα τούρκικα δια να τα περικλείσετε είς γράμμα 

έδικόν σας, ομού με την 10.000 γροσιών πόλιτζαν παρά του πραγματευτοΰ 

σας σιορ Μάρκου, και να τα εξαποστείλετε εις είμας έσφραγισμένα εις όνομα 

10 τοΰ αύταδέλφου σας δια να λάβη το τέλος ή υπόθεσις εκείνη, περί της οποίας 

ήθελα όμιλήση και με την εύγενείαν σας και με τον πραγματευτήν, και μας 

εδώσετε βεβαιωμένην υπόσχεσιν άμφω. Σήμερον όμως ελθόντος εις τα έδωσε 

τοΰ Κωνσταντάκη έλαβε παρ ' αυτού ό ημέτερος δραγωμάνος άπόκρισιν, οτι 

αν ή ευγένεια σας λάβη την πόλιτζαν αυτήν τών: 10000 (δια την οποίαν οντες 

15 έκεϊσε έμετρήσαμεν ημείς δια τοΰ κοτζάπαση τα μισά γρόσια 5000) θέλει 

κόμη τότε τα γράμματα της και να περίκλειση και τα ημέτερα τούρκικα. 'Από 

το άλλο μέρος έλαβε και μίαν πόλιτζαν άπο τον πραγματευτήν σας Μάρκον 

άσλάνια 3000 μόνον, και έλθών μας την έπρόσφερε με τους χαιρετισμούς, 

προβάλλωντάς μας και την άπόκρισίν σας. 'Ημείς δμως έξεθαμβήθημεν να 

20 Ίδώμεν 'ένα τόσον ολίγον αριθμόν αντί τών 10000 όπου ήμεϊς εϊχαμεν την 

ύπόσχεσίν σας, ωσάν όπου ημείς έως τώρα ίξεύραμεν οτι ή Φράγγοι 

πραγματευταί, όταν έδιδαν υπόσχεσιν δεν ημπορούσαν να κάμωσιν άλλέως, 

μάλιστα όπου ό πραγματευτής έκεϊσε μας εΐπεν αν ήθέλαμεν να την κάμη 

έκτοτε. Μάλιστα ημείς δια πάντα φυλάττομεν το έδικόν σας χαττήρ[ι] και 

25 ευρισκόμεθα εις τας υποθέσεις σας πρόθυμοι. "Ομως δεν είναι τίποτε, ας 

είναι. Λοιπόν, ιδού σας στρέφω τήν πόλιτζαν. Και εί μεν δύναται να τήν 

άποδώση 10000 έχει καλ[ώς\ Ειδεμή, ας κράτηση και αυτή και ας μας 

έξαποστείλ,η ταΐς 5000 τα μετρητά όπου έδώσαμεν όποιας μονέδας και αν 

είναι και ημείς τα δεχόμεθα. Ταύτα βιαίως και υγιαίνετε. ΤΗτον και άλλα να 

30 τής γράψωμεν, πλην θέλεις λάβη τελείαν περίληψιν άπό τον Κωνσταντάκην. 

Άπό σαραγιού 1780, Σεπτεμβρίου 18. 

ό ένδωξος αυτού φίλος έλ χατζή 

Άπτήλ Μπακκάγας μουχασ[ίλης] 

Κύπρου 

[Attergato] 

Lettera del Caggi A[b]dul Bac[..]aga governator del Regno, 1780, 

settembre 18. Risposta datta.-
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Ή ε π ι σ τ ο λ ή τ η ς 1 8 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 8 0 τ ο ϋ μουχασίλη Χ α τ ζ ή Ά π τ ο ύ λ 

Μ π α κ κ ή ά γ ά στον Β ε ν ε τ ό πρόξενο στή Λ ά ρ ν α κ α ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Β ά σ α λ ο 3 5 α π ο τ ε 

λεί τ ο π ρ ώ τ ο έ γ γ ρ α φ ο τ ο ϋ γ ν ω σ τ ο ύ τυραννικού κυβερνήτη της Κ ύ π ρ ο υ , π ο ύ 

έρχεται στή δ η μ ο σ ι ό τ η τ α . *Αν και ή π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ στο προσκήνιο τ η ς κυπριακής 

ιστορίας γ ι α τ ρ ι ά ν τ α π έ ν τ ε χρόνια ( 1 7 5 0 - 1 7 8 5 ) μνημονεύεται συχνά στις π η γ έ ς 3 6 

και σε ιστορικά έ γ γ ρ α φ α 3 7 τ ή ς ε π ο χ ή ς , ή έρευνα δεν είχε α π ο δ ώ σ ε ι ω ς τ ώ ρ α 

ε π ι σ τ ο λ ή ή άλλο έ γ γ ρ α φ ο τ ο υ ίδιου τ ο ϋ Χ α τ ζ ή Μ π α κ κ ή . ' Α π ό τήν ά π ο ψ η α υ τ ή ή 

ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ π ρ ο ς τον Β ά σ α λ ο α π ο τ ε λ ε ί σημαντικό ιστορικό τ ε κ μ ή ρ ι ο . Τ ο 

κείμενο συνταγμένο ά π ο τον " Ε λ λ η ν α δ ρ α γ ο μ ά ν ο Χ α τ ζ ή Γ ε ω ρ γ ά κ η - Κ ο ρ ν έ σ ι ο , 

σ τ ο π ρ ώ τ ο ίσως έτος τ ή ς δ ρ α γ ο μ α ν ί α ς τ ο υ 3 8 , α π ο τ ε λ ε ί τ ε κ μ ή ρ ι ο τ ή ς καθιέρωσης 

3 5 . Ό Βενετός έμπορος 'Εμμανουήλ Βάσαλος (Vassalo) μαρτυρεΐται εγκατεστημένος στή 

Λάρνακα ήδη το 1771. Βλ. Ά γ . Τσελίκα, ' Ε π τ ά επίσημα κυπριακά εκκλησιαστικά έγγραφα 

(1578-1771), σ. 270-271. Το 1779 διορίστηκε πρόξενος της «ενδόξου νατζιοΰς τών Ενετών» 

στην Κύπρο, δπως μας πληροφορεί γράμμα τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου με το όποιο τον 

συγχαίρει για τον προβιβασμό του «εις το της ύπατείας αξίωμα». Βλ. Ε. Λ. Λουίζου, 

'Ανέκδοτα γράμματα (1779-1793) τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρύσανθου, Θησαυρίσματα 9 

(1972) 297. Στή θέση τοϋ προξένου της Βενετίας ό Βάσαλος διαδέχθηκε τον Bernardo Carpara 

(f 1778) και άπο τήν αλληλογραφία τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου προς αυτόν φαίνεται ότι 

κατείχε το αξίωμα τουλάχιστον μέχρι καί τοϋ έτους 1793. Βλ. επίσης Ε. Λ. Λουΐζου, 

'Ανέκδοτοι έπιστολαί τοϋ Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνεσίου, Έπετηρίςτοϋ 

Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών IV (1970-1971) 268. Το 1795 πρόξενος της Βενετίας 

αναφέρεται ό "Ανζουλο Ρόζολο (βλ. έγγραφο I B ' κατωτέρω) ένώ το 1797 ως τελευταίος 

πρόξενος της Βενετίας στή Λάρνακα εμφανίζεται ό Giacomo Caprara (Γιάκουμος Καπράρας). 

Βλ. αυτόθι, σ. 271. Καλός γνώστης τών τοπικών πραγμάτων ό Βάσαλος δίνει στις εκθέσεις του 

στους Cinque Savii alla Mercanzia πλούσιες πληροφορίες για τήν πολιτική κατάσταση στην 

Κύπρο καί πολλά στοιχεία για τους 'Επτανησίους Βενετούς υπηκόους πού βρίσκονταν 

εγκατεστημένοι «χάριν εμπορίας» στό νησί. Στην τυραννία τοϋ Aptil Bachi Aga αναφέρεται σε 

έκθεση του στις 5 Μαίου 1786 ενώ στις 21 'Ιουλίου 1786 μιλά della miserabile situazione 

degl'Isolani. Βλ. A.S.V., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 652 (1785-1790), έγγραφα 5 Matou καί 

21 'Ιουλίου 1786 αντίστοιχα. 

36. Βλ. 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανοΰ, 'Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κύπρου, σ. 326-330· 

'Αθανάσιου Κομνηνοΰ- ' Υψηλάντη, Τα μετά τήν αλωσιν, Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 636-640-

Χρονικον 'Ιωακείμ, έκδ. Κωνσταντίνου Ι. Μαριανθοπούλου, Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος ό 

διερμηνεύς τής Κύπρου, 1779-1809, σ. 56-59. Στον Κυπριανό κυρίως βασίζονται καί οι σχετικές 

μνείες καί αφηγήσεις τοϋ 'Ιωάννου Χάκκεττ, 'Ιστορία τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τής Κύπρου, 

τόμ. Α ', σ. 301-304, Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, Ή 'Εκκλησία τής Κύπρου έπί Τουρκοκρα

τίας, 'Αθήνα 1929, σ. 93-95, Κ. Μυριανθόπουλου, σ. 42-49 καί Λοίζου Φιλίππου, Ή 'Εκκλη

σία τής Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας, σ. 193-195. Σχετική σύνθεση τών παλαιοτέρων πηγών 

παρουσιάζει ό Sir George Hill, A History of Cyprus, τόμ. Δ ' , σ. 94-96, 355-358. 

37. Νικόδημος Μυλωνάς, 'Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα, Κυπριακά Χρονικά, έτος Γ ' , τχ. 

Η ' - Θ ' (Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1925), σ. 171-233. Βλ. επίσης, Λ. Ζ. Πιερίδη, Προξενικόν 

έγγραφον, Ε ', Κυπριακά Χρονικά, έτος Α ', τχ. Β ' (Φεβρουάριος 1922), σ. 63, πού παρουσιάζει 

επιστολή τοϋ προξένου της 'Αγγλίας στην Κύπρο Michael De Vezin στον Χατζή Μπακκή, 

ήμερ. 29 'Ιανουαρίου 1784. 

38. Βλ. Κ. Ι. Μυριανθόπουλου, Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος ό διερμηνεύς τής Κύπρου 1779-

1809, σ. 79. 
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τής ελληνικής ώς γλώσσας τόσο της διοίκησης δσο και της διπλωματίας του 

οθωμανικού κράτους, ιδίως σε ελληνόφωνες περιοχές όπως ή Κύπρος. Το Ονομα 

με το όποιο υπογράφει την επιστολή ό Χατζή Μπακκής, "Ελ Χατζή Άπτούλ 

μπακκάγας, το έλαβε δταν ονομάστηκε μουχασίλης τής Κύπρου το 1775 3 9. 

' Ο Χατζή Μπακκής, Κύπριος μουσουλμάνος χωρικός άπό τον οικισμό 

Κλαυδιά τής περιοχής τής Λάρνακας και για τούτο γνωστός στην σύγχρονη του 

ιστοριογραφία ώς ό «μονόφθαλμος ξυλοφόρος τής Κλαυδιάς»4 0, εμφανίζεται στο 

προσκήνιο τής κυπριακής ιστορίας το 1750, όταν ανήμερα του Πάσχα δολοφόνη

σε τόν δραγομάνο τής Κύπρου Χριστοφάκη Κωνσταντίνου επειδή ό τελευταίος 

είχε ενεργήσει για την έκπτωση του Χατζή Μπακκή άπο το αξίωμα του ζαπίτη 

(επαρχιακού διοικητή) τής Λάρνακας. 'Εδώ αξίζει να ύπομνήσουμε άλλη μία 

μνεία τής πολιτείας του Χατζή Μπακκή, πού αν και δημοσιευμένη άπο το 1929 

έχει γενικά αγνοηθεί άπο την έρευνα. Παραδίδεται σε ενθύμηση του Κώδικα 2 τής 

Μονής Μαχαιρά, στο φ. ρνδν: «1761 ύλθεν ό ακειμα/λαας εις την κιπρον και 

εκαψεν τον κοσμον με το Χατζή πακι / οπού επίραν απο την κιπρον σακούλι χίλια 

κερεμεν»41. 'Αργότερα ό Χατζή Μπακκής κατόρθωσε να γίνει άρχιγραμματεύς 

τής οθωμανικής διοίκησης τής Κύπρου (1771) και μουχασίλης τής Κύπρου 

(1775-1784). Ή περίοδος τής διακυβέρνησης του έχει παραδοθεί στην ιστορία 

με τα ζοφερότερα χρώματα άπο τόν σύγχρονο ιστορικό 'Αρχιμανδρίτη Κυπρια

νό, ώς εποχή απηνούς καταδίωξης τών αρχιερέων καί ληστρικής άσκησης τής 

εξουσίας εις βάρος του πληθυσμού τής Κύπρου. Ή συμπεριφορά του είχε ώς 

αποτέλεσμα την μετάβαση πρεσβείας τών ιεραρχών τής νήσου υπό τόν 'Αρχιε

πίσκοπο Χρύσανθο στην 'Υψηλή Πύλη το 1783 με αίτημα την απαλλαγή τής 

Κύπρου άπο τόν μονόφθαλμο τύραννο. Παρά τήν περιπετειώδη εξέλιξη τής 

πρεσβείας, το ζητούμενο επιτεύχθηκε καί ό Χατζή Μπακκής παύθηκε καί 

κλήθηκε σε απολογία άπο τόν Μεγάλο Βεζύρη Χαλήλ Πασά. 'Απόπειρα του 

Χατζή Μπακκή να επανέλθει στη διακυβέρνηση τής Κύπρου το 1785 ματαιώθη

κε άπό τη συντονισμένη αντίδραση τών Κυπρίων, χριστιανών καί μουσουλμάνων, 

οι όποιοι κατά τόν Κυπριανό «εδραμαν έκ Κύπρου καί εκ τών 'Αγάδων, 

Ούλαμάδων καί Ραγιάδων άγεληδόν εις βασιλεύουσαν, φωνάζοντες κατ ' αύτοΰ 

εις τήν Πόρταν, καί διακωδονίζοντες τάς τυραννίας του καί λέγοντες με 

άπόφασιν, οτι ό λαός τής Νήσου μέχρι καί βρεφών, ήθελεν ευθύς φύγη του τόπου, 

39. Κυπριανός, 'Ιστορία χρονολογική, σ. 328: «τοϋ 1775, αξιώνει καί ό ανάξιος Μουχασί
λης καί ώνομάσθη Χατζαπτουλμπακκάγας». Μέ το ίδιο όνομα τον προσαγορεύει καί ό πρόξενος 
τής 'Αγγλίας De Vezin το 1784: έλχατζή απτής πακκάαγα. Βλ. Λ. Ζ. Πιερίδη, Προξενικον 
Έγγραφον Ε', σ. 63. 

40. Κυπριανός, ε.ά, σ. 326. 
41. Σίμος Μενάρδος, Ή έν Κόπρφ 'Ιερά Μονή τής Παναγίας τοϋ Μαχαιρά, Πειραιάς 

1929, σ. 157. 
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έάν ήθελεν ίδή να πατίση πόδα εις τήν Κύπρον ό άσπονδος εχθρός και τύραννος 

και Τούρκων και Ραγιάδων»42. 

' Η δημοσιευόμενη επιστολή αποκαλύπτει μια άλλη διάσταση της δραστηριό

τητας του Χατζή Μπακκή ώς κυβερνήτη της Κύπρου, τις ευρείας κλίμακας 

οικονομικές του δοσοληψίες με τους ξένους προξένους και έμπορους της Λάρνα

κας. 'Από τα στοιχεία της επιστολής αξίζει να επισημανθούν πρώτο ή χρήση του 

Ορου τζεμχουριο των ενετών στην προσφώνηση, με το όποιο οι οθωμανικές αρχές 

αποδίδουν τήν επίσημη ονομασία τής 'Ενετικής Πολιτείας (Repubblica Veneto-

rum) και δεύτερο ή αναγνώριση άπό τον Χατζή Μπακκή κάποιου ιδιαίτερου 

ήθους συνέπειας και φερεγγυότητας στις συναλλαγές τών Ευρωπαίων έμπορων: 

ημείς έως τώρα έξεύραμεν δτι οϊ φράγγοι πραγματευτώ, όταν έδιδαν ύπόσχεσιν δεν 

ημπορούσαν να κάμωσιν άλλέως. Το ήθος φυσικά αυτό το επικαλείται ό Χατζή 

Μπακκής μόνο δταν εξυπηρετεί τις δικές του συναλλαγές και συμφέροντα. 

Ι' 

(19 Μαίου 1789) 

Χατζή Μεεμετ αγάς, ζαπήτης Λεμεσοΰς. 

Φίλε Μιχαήλ του Βασίλ όγλοϋ άπο το Κελλάκην, φιλικώς σε χαιρετώ και εν 

συντόμφ σου φανερώνω, δτι ίδου όπου στέλλω εξεπίτηδες τον ανθρωπόν μου 

Κυριακόν, και να στείλης να φέρης τον Άντώνιν Κουππάν άπο τήν Έυταγό-

5 νιαν, και να μετρήσετε καθ ' ένας σας άπο δυο γομάρια κρασίν καλόν, έσυ δυο 

γομάρια και ό Κουππάς άλλα δυο γομάρια, να τα πάρετε του φίλου μου signor 

Βασάλου, όπου χρωστεϊται του Πικέρνη. Και έπαράγγειλα του άνθρωπου μου 

να το δη το κρασίν, να είναι καλόν, φίνον. Και να το βάλετε μες τα σακκιά, να 

το βουλλόση και να το φόρτωση πάνω στα άλογα, να το στείλη, και αν δεν το 

10 στείλη να μήν ελθη εδώ. Είδε και προφασιστήτε τίποτε και δεν στείλεται τό 

κρασίν, έχω του φιωρίαν, να σας φέρη και τους δυο εδώ στην Λεμεσόν. 

Ταύτα, 1789Ά, Μαΐου 19Ά 

[Τούρκικη σφραγίδα] 

Το έτος τής Γαλλικής 'Επανάστασης οι εξουσιαστικές σχέσεις στην Κύπρο 

διαμορφώνονται με βάση τον πρωτόγονο καταναγκασμό καί τή ληστρική διαχεί

ριση τής πολιτικής αρχής, πού αποκαλύπτει ή επιστολή τής 19ης Μαΐου 1789 

τοΰ ζαπίτη τής Λεμεσού Χατζή Μεχμέτ 'Αγά στους αγρότες Μιχαήλ Βασίλη 

καί 'Αντώνη Κουππα άπό τό Κελλάκι»τής Λεμεσού. Τα τέσσερα γομάρια κρασίν 

42. Κυπριανός, 'Ιστορία XpovohoyiKr\, σ. 330. 
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καλόν φίνον, πού επιτάσσει ό ζαπίτης να σταλούν στον 'Εμμανουήλ Βάσαλο, 

πρόξενο της Βενετίας στη Λάρνακα, προορίζονται για τήν εξόφληση κάποιου 

χρέους, τοΰ οποίου τελικός αποδέκτης ήταν ό Βενετός πρόξενος43. 

Το γραφικό στοιχείο της επιστολής, ή φροντίδα για τήν ποιότητα τοΰ 

κρασιού, ή τοποθέτηση του μέσα σε ασκούς σφραγισμένους με βουλοκέρι καί ή 

μεταφορά του με άλογα άπο τα κρασοχώρια τής Λεμεσού στή Λάρνακα, δεν 

πρέπει να επισκιάσει τον καταναγκασμό πού κρύβεται πίσω άπο τή σύντομη 

επιστολή τοΰ επαρχιακού διοικητή (ζαπίτη) τοΰ καζά τής Λεμεσού44. Ό 

Οθωμανός ζαπίτης παρεμβαίνει χρησιμοποιώντας τήν απειλητική γλώσσα τής 

εξουσίας, για να εκτελεστεί μια έμμεση οικονομική συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών 

Οθωμανών υπηκόων και ενός προξένου ξένης δύναμης. Οι δύο οινοπαραγωγοί δεν 

εϊχαν άμεση δοσοληψία με τον Βενετό πρόξενο, άλλα ήταν χρεώστες τρίτου 

προσώπου, τοΰ Πικέρνη45, ό όποιος με τή σειρά του, ως οφειλέτης προφανώς τοΰ 

Βασάλου, είχε διαβιβάσει προς αυτόν τό δικαίωμα είσπραξης τοΰ χρέους τών 

αγροτών άπο τό Κελλάκι. Ό πρόξενος ικανοποιείται με τήν εξόφληση σε είδος, 

άλλα για τήν αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση τής συναλλαγής καταφεύγει 

στην τοπική οθωμανική αρχή, τής οποίας τήν παρέμβαση αποτυπώνει ή επιστολή 

τοΰ ζαπίτη. 

ΙΑ' 

(12 Δεκεμβρίου 1791) 

Τω έκλαμπρωτάτφ καί άκριβω μοι άυθέντη αρχοντι 

κονσόλφ τών Αίνετών signor signor 'Εμμανουήλ Βασάλφ 

προσκυνητώς 

εις Λάρνικαν. 

5 Προς τον εκλαμπρον καί άκριβόν μου άφέντην άρχων κόνσολον βενετζιάνον 

signor signor Έμμανοήλ Βασάλον, δουλικώς σου φιλώ τάς χείρας 

Λεμεσόν, 12 Δεκεμβρίου 1791. 

43. Για τήν εμπλοκή τών προξένων στο εμπόριο τών κρασιών βλ. καί Ε. Λ.'Λουΐζου, 
'Ανέκδοτοι έπιστολαί του Δραγομάνου τής Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνεσίου, ε.ά, σ. 270-271. 

4 4 . Ό έλεγχος καί ή διακίνηση τών κρασιών αποτελούσαν σοβαρή αιτία προστριβών 
μεταξύ τών παραγωγών καί τών οργάνων τής 'Οθωμανικής εξουσίας, δπως φαίνεται καί άπα 
τις βιαιότητες πού καταγγέλλονται σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 1869, σε σχέση με τον 
έλεγχο τοΰ κρασιού στο χωριό Βουνί. Βλ. Κυπριακά Χρονικά 10 (1934) 114-115. 

45. Ό Giuseppe Picherni ή Γκουζέππος Πικέρνης, Βενετός έμπορος στή Λάρνακα, 
εμφανίζεται στην αλληλογραφία τοΰ αρχιεπισκόπου Χρύσανθου με τον 'Εμμανουήλ Βάσαλο 
στα χρόνια 1779-1780. Βλ. Ε. Λ. Λουΐζου, 'Ανέκδοτα γράμματα (1779-1793) τοΰ 'Αρχιεπι
σκόπου Κύπρου Χρύσανθου, ε.ά., σ. 294-308. Στις 27 'Ιουλίου 1780 ό 'Αρχιεπίσκοπος 
απευθύνεται κατ ' ευθείαν «τω ένδοξοτάτω αρχοντι πραγματευτή τής ενδόξου νατζιοΰς τών 
'Ενετών σιορ Τζουζέπω Πικέρνη». Βλ. αυτόθι, σ. 303. 
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"Ελαβον το έκλαμπρον γράμμα σου καί έκατάλαβα εις τα δσαμού γράφεις και 

οΐδα όπου ό Γιασινδγλους έκαμε παράπονα δια λόγου μου εις τον κονσολόν 

του, και ήλθεν και έπαραπονέθη της έκλαμπρώτης σου και, καθώς σου έδωκε 

10 να κατάλαβες, τοιούτης λογής κρένεις και την ϋπόθεσιν. Και επειδή εϊπεν 

εκείνον όπου εγώ του είπα, έπρεπε να είπή και εκείνο όπου αυτός μου είπε. 

Πλην περικαλώ τήν εκλαμπρώτην σου να μήν πιστεύης ετζι εύκολα εις τα 

λόγια του καθενός. Πρέπει να ακούσης και τα εδικά μου δικαιολογήματα, και 

έπειτα να θυμόνης κατά του λόγου μου, διατί εκείνος χωρίς εντροπήν μου 

15 έλεγε πώς ή παντέτες μου είναι ψεύτικαις και εκείνοι όπου μου ταϊς έδωσαν 

είναι ψεύταις και άλλα παρόμοια λόγια, όπου εγώ έτέργιαζεν να τον εγκαλέσω 

εκείνον, και όχι εκείνος έμεναν. Ώς τόσον περικαλώ τον άφέντην μου να μήν 

τό πάρης βάρος και άλλην φοράν αν άκολουθήση κανένας να μαλλώση μαζύ 

μου, εγώ δεν του λέγω τίποτα, μόνε ευθύς γράφω το της έκλαμπρώτης σου. 

20 'Εγώ καυχώμαι να είμαι πάντα εις τήν διαφέντευσίν σου, ωσάν είμαι δούλος 

εδικός σου. Τόσον δια τήν ώραν, και με δλην τήν δουλικήν υπόκλισιν μένω. 

"Εστω, εις ϊδησιν του αύφθέντός μου οτι με έβαλαν και κουραμάν 15 γρόσια 

δια τήν κανναβήν μας. "Ομως εγώ δεν εναντιόθηκα και τους έδοσα κατά τό 

παρόν τα δέκα γρόσια. Έπιδή με τό να με ήπες πώς να ευρίσκομαι με τους 

25 χριστιανούς ήγαπημένος, δια τούτω δεν έμίλησα τίποτες. "Ομως ας είναι εις 

ϊδησιν τού αύφθεντός μου, οτι έκαμα συντροφιάν με άλλον έναν έργαστηργιά-

ρη Λεμεσιανόν, δια να κάμω και εγώ ό δούλος σου έναν τί μικρόν νεγότζιον 

είς κρασιά κουμανταριες και εις άλλαις υπόθεσες κατά τήν συνήθιαν της 

Λεμεσού, με τό να με έβαλαν και εμένα εις τον εξοδον τής Λεμεσού. Και αυτω 

30 είναι με τό να μήν με σικόννει ή επιστήμη οπού βαστώ και δεν ημπορώ να 

ζύσω τήν φαμελίαν μου. Ή φαμελιά μου δουλικώς κατάφιλεϊ τάς χείρας τής. 

Τό αυτω πιει και ή δούλη σας κουνιάδα μου Όρσουλοΰ, δουλικώς σας 

προσκυνά. Tòv signor Γιακουμέτζω, ομού με τον signor Μηκέλλη δραγουμά-

νον σας, δουλικώς ασπάζομαι, ομού με ταϊς τιμίαις φαμελίαις τω<ν>. 

['Αριστερή ώα, κάθετα] 

35 καί περικαλώ τον αύθέντην μου οτι να ήθελε να μέ στείλετε έναν μικρόν σας 

χαιρετησμόν με πρώτον. Ό ταπεινός καί ύποκλυνεΐς δούλος τής έκλαμπρό-

της της Κωνσταντήνος Λογοθέτης. 

Ό Κωνσταντίνος Λογοθέτης, συντάκτης τής επιστολής τής 12 Δεκεμβρίου 

1791 προς τον Βενετό πρόξενο 'Εμμανουήλ Βάσαλο, είναι άλλος ένας 'Επτανή

σιος, πιθανότατα Κεφαλονίτης, υπήκοος τής Βενετίας πού βρίσκεται εγκατεστη

μένος στην Κύπρο για εμπορικούς λόγους. ' Η επιστολή του μας προσφέρει μια 

άποψη τής εμπορικής κοινωνίας πού βρίσκεται υπό σχηματισμό στο δεύτερο 

λιμάνι τής Κύπρου στον φθίνοντα δέκατο όγδοο αιώνα, τή Λεμεσό. Έκτος άπο 



Κοινωνικές σχέσεις στην Κύπρο του δέκατου ογδόου αιώνα 37 

τή Λάρνακα οι 'Επτανήσιοι πού μεταφέρουν το πνεύμα καί συγκροτούν τους 

μηχανισμούς της εμπορικής ανάπτυξης στις παραλιακές πόλεις της Κύπρου, 

φτάνουν και στή Λεμεσό, πού είναι το επίκεντρο του εμπορίου του κρασιού. ' Η 

επιστολή μας προσφέρει δύο ενδιαφέροντα σχετικά στοιχεία. Το πρώτο αναφέρε

ται στή νοοτροπία και τις αξίες τών φορέων της εμπορικής δραστηριότητας: τους 

ενδιαφέρει ή πίστη τους στην αγορά και απέναντι στους φορείς τής πολιτικής 

εξουσίας. Συνεπώς ό Λογοθέτης θεωρεί σοβαρή προσβολή τήν αμφισβήτηση τής 

γνησιότητας τών εμπορικών του διαπιστευτηρίων γραμμάτων, τής πατέντας του. 

Το δεύτερο στοιχείο άφορα τον τρόπο έναρξης τής εμπορικής δραστηριότητας 

άπό έναν παρεπίδημο έμπορο με τή σύναψη συνεταιρισμού, συντροφιάς, με ενα 

ντόπιο λεμεσιανο έργαστηριάρη για να εμπορευθούν άπό κοινού. "Ετσι εντάσσε

ται ό ξένος έμπορος στο τοπικό εμπορικό κύκλωμα. 'Αντικείμενο τού νέου 

νεγότζιον τού συνεταιρισμού τού Λεμεσιανοΰ με τον Κεφαλονίτη εϊναι το κ α τ ' 

εξοχήν προϊόν τής περιοχής, το πιο φημισμένο κρασί τής Κύπρου άπό τα 

Μεσαιωνικά χρόνια, ή κουμανταρία4 6. "Ετσι ό νέος μηχανισμός εντάσσεται και 

κινητοποιεί τήν παραδομένη κανονικότητα τής τοπικής κοινωνίας. 

' Ο Λογοθέτης είναι προφανώς νεοφερμένος στην Κύπρο και ενεργεί ακόμη 

σύμφωνα με τις οδηγίες τού προξένου του. ' Ο εμπορικός του αντίπαλος, ό 

Γιασησόγλου, πού αμφισβήτησε τήν εμπορική του πίστη, είναι άπό παλαιότερα 

εγκαταστημένος στή Λεμεσό και ανήκει στην έγκριτη κοινωνία της. Μια 

απροσδόκητη μαρτυρία μας το επιβεβαιώνει: μεταξύ τών συνδρομητών τής 

'Ιστορίας τού Κυπριανού άπό τή Λεμεσό συγκαταλέγεται και κάποιος Δημή

τριος Γιασηνόγλου47, πού πρέπει να είναι ή το ίδιο πρόσωπο ή μέλος τής ίδιας 

οικογένειας, τού οποίου συνεπώς ή παρουσία στή Λεμεσό έχει terminus ante 

quem το 1788. Στην αλληλογραφία τού Προξενείου ό Γιασηνόγλου εμφανίζεται 

με τήν εξελληνισμένη εκδοχή τού ονόματος του Δημήτριος ' Ιασωνίδης4 8. 

46. Για τή σημασία τής κουμανταρίας στο εμπόριο τής Κύπρου τον 18ο αιώνα, βλ. 
Giovanni Mariti, Travels in the Island of Cyprus, σ. 114-116. Πρβ. τις μαρτυρίες του Κυπριανού, 
'Ιστορία Χρονολογική, σ. 363-364 και τοΰ Μπάρσκυ, ό όποιος αναφέρει ότι ή Κύπρος παράγει 
«οΐνον ε'ις ατέλειωτους ποσότητας και πολλά είδη, κυρίως δε ενα γλυκύν και άρωματώδη 
τοιούτον ονόματι «κομμανταρία», ό όποιος αγοράζεται προθύμως ύπό καταφθανόντων πλοίων, 
δια τήν ' Ενετίαν καί άλλας Δυτικάς χώρας». Βλ. Α. Στυλιανού, Αϊ περιηγήσεις τοΰ Ρώσου 
Μονάχου Βασιλείου Γρηγόροβιτς Βάρσκυ (...) εν Κύπρω, Κυπριακοί Σπουδαί 21 (1957) 121. 
Αυτό ήταν τό «κρασί τής Κύπρου» πού αποτελούσε τόσο σημαντικό καταναλωτικό αγαθό στην 
Ευρώπη κατά τον F. Braudel, Les structures du quotidien, Παρίσι 1979, σ. 199. Για τή διάδοση 
του κυπριακού κρασιού στην Ευρώπη βλ. καί Simon Schama, The Embarrassment of Riches. An 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, Νέα 'Τόρκη 1987, σ. 179 καί 193. 

47. Κυπριανός, 'Ιστορία Χρονολογική, σ. 405. 
48. Βλ. A.S.V., Lettere dei Consoli, Consolato di Cipro, b. 20 (1703-1797), no. 183, 10/21 

Απριλίου 1792, ό Δημήτριος Ίασωνίδης στον 'Εμμανουήλ Βάσαλο. Τό 1859 αναφέρεται ώς 
πρόξενος τών ΗΠΑ στή Λεμεσό ό Ι. Ίασωνίδης, ασφαλώς απόγονος του Δημητρίου. 
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Ό Κωνσταντίνος Λογοθέτης φαίνεται πώς, παρά τις ανησυχίες τοϋ 1791, 

κατάφερε να παραμείνει στη Λεμεσό και να συνεχίσει το εμπόριο του. Τον 

ξανασυναντούμε περισσότερο άπο δέκα χρόνια αργότερα, δταν πια ή Γαληνότατη 

Δημοκρατία είχε τερματίσει τον ιστορικό της βίο, υπήκοο τοϋ προξένου μιας 

άλλης πολιτείας πού μόλις είχε εμφανιστεί στο Ιστορικό προσκήνιο. Το 1803 ό 

Λογοθέτης διεκδικεί και πάλι τα δικαιώματα του και επιζητεί τήν επανόρθωση 

μιας προσβολής πού τοϋ έγινε άπο τον ζαπίτη της Λεμεσοϋ, με διάβημα τοϋ 

Παναγή Άγγελάτου, προξένου τής 'Επτανήσου Πολιτείας, της «νέας ρεπού

μπλικας»4 9, προς τον δραγομάνο τής Κύπρου Χατζηγεωργάκη Καρνέσιο50. 

IB' 

(30 Μαρτίου 1795) 

Δια τών εκλαμπρον καί ευγενήν καί ακριβόν μου αυθέντην άρχον κονσόλην 

τζενεράλην τής Κύπρου του κονσολάτου βένετου σιορ σιορ Άντζέλω 

ΙΙοζόλεμ προσκυνίτος. 

Εις τήν Αάρνικαν. 

5 Τήν ύμετέραν εκλαμπρότιτα, ακριβέ μοι αυθέντα αρχον κόνσολε νζενεράλε 

της περιφίμου Βενετίας σιορ σιορ Άνζουλε Ρόζολε, δουλικός σας χαιρετώ 

και περικαλώ τον αγιον Θεόν δια τήν ύγιείαν σου:-

t "Ελαβα το εκλαμπρον σας γράμμαν και τα γραφόμενα καλός έγνφ. Δεν 

έλιψα, αυθέντα μου, κατά τήν προσταγήν σας, ήγουν τόρα όπου με προστάσ-

10 σεται, διότις προχθές εις το γράμμαν σας δεν με έπροστάσσεται να υπογραφ

θώ, πάρεξ ήλθεν ό εδόσε Ζαμπέλις με ένα θιμον, όπου ή έκλαμπρότι σου δ 

ϊδιος δεν μου έκαμνες τέτιον τραταμέντον όπου είσαι αυθέντης μου, πλην 

αυτός, τα τραταμέντα όπου μου κάμνη είναι άνιπόφορα, και μου λέγει δτι 

αυτός είναι ό επίτροπος σας, αυτός είναι και κανσιλιέρει και έμέ δεν με ξεύρει 

15 τό ουδέ. Και έτζει, αυθέντα μου, σου δίδω τήν ίδισην δτη δια δσον 

ρηκούπερον έκαμνε από τήν αρχήν ϊως τήν σήμερον τοϋ βιθισμενου πλίου, 

49. Ό όρος χρησιμοποιείται σε επιστολή του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη στον Παναγή 
Άγγελατο, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 1803. Βλ. Κυπριακά Χρονικά 9 (1933) 191. 

50. Ή επιστολή, δημοσιευμένη άπο τον Ν. Κυριαζή στα. Κυπριακά Χρονικά 9 (1933) 192, 
Ιχει ως εξής: 

Τήν ένδοξότητά σας, περιπόθητε σύντεκνε, σιορ Παναγή, έκ μέσης ψυχής προσαγορεύομεν. 
"Ελαβον το άγαπητόν γράμμα σας καί είδον δσα μοι λέγετε δια το άφρόντε όπου ό ζαπίτης 

Λεμεσοϋ Εκαμε είς τον Κωνσταντϊνον Αογοθέτην, μ ' δλον τοΰτο, περιπόθητε μοι, τί το ποιητέον, 
όπου ό ήγεμών φθάσας άνεχώρησε, διό καί σας επιστρέφω τό προς αυτόν γράμμα σας καί συμφέρει 
να έμφανίσητε τα παράπονα σας είς τον Έξοχότατον πρέσβεα σας δια να του γίνη έκεϊσε ή 
πρέπουσα έκδίκησις. Ταϋτα έν τούτω καί μένω έκ Λευκωσίας 1803: άπριλίου 3. Έπτ. Ή}ς 
ένδοξότητός σας πρόθυμος φίλος σύντεκνος. 

χ Ύεωργάκης. 
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δεν με έρότιξεν μήτε έπίρεν με εκεί όπου ξημπαρκάρη τά πράγματα τοΰ πλήου 

βιθισμένοΌ, καί δεν ίξεύρφ τί βγάλλη. Και έστω εις ίδισην της έκλαμπρότης 

σου, διότης εγώ, αύθέντα μου, δεν θέλω δουλιαίς κριφες, άλλα θέλω να κάμνω 

20 δουλίαις γερές καί σωσταις, να αρέσω καί της εκλαμπρότης σου, διότης εχω 

την τιμήν μου καλοιότερον από τα άσπρα τοΰ κόσμου. Καί εγώ, αν 

εστέκουμουν εις αυτό το πλιον, δεν έστέκουμουν δια νά καζαντίσω εγώ, άλλα 

νά πασχίσω να κερδίσω τιμήν άπο τήν εκλαμπρότην σου καί από την 

ρεπούπλικαν καί δια νά ημπορέσω νά ρηκουπεράρω κάτιν της τον πτοχον καί 

25 όρφανον όσπητίον όπου τα εχασεν, διότης αυτό θέλι καί ό άγιος Θεός καί ή 

άνθρωποι δια να μην λάβο εγώ το ουδέν, εστοντας καί δεν έξοδεύφ πάρεξ 

όλίγην δουλευσην όπου κάμνω. Σήμερα ήλθαν ή βουττηστάδες καί μου εϊπαν 

δτι\ εέγάλαν κάπια σεντούκια, εις τά οποία λέσιν δτι νά είναι ρούχα μέσα καί 

πρεπη δια να τζακκίσουν τά σεντούκια να ταυγάλουν με τήν άδιά σας έπιδή 

30 χαλιούνται, καί, εάν αγαπάτε, προστάζεται. "Ενδον εις αύτω σας περικλίφ 

καί τον λογαριασμον οπού έξοδεύθην κατόνομα. Ταύτα, τα δε έτι της 

ημετέρας έκλαμπρότητος ήεισαν θεόθεν πανευφρόσινα. 

1795, Μαρτίου 30 

t Ακομή έστω εις Ιδισήν σας δτη τήν άγκουραν ό καπιταν Μουσταφάς μού 

35 τ^ν εύγαλεν, ό οποίος δεν τήν ελαβεν δια νά τήν παρη τελίος διότη αυτός 

έβοήθισεν καί έρηκουπεράρισεν αυτήν τήν άγκουραν καί μάλιστα το ήκουσεν 

πώς ό Ζαμπέλις τον έγκάL·σεv εις τήν ένδοξότην σου καί με ταίς πολλαίς μου 

πολιτικές μου τήν εδωσεν. Μάλιστα μού εϊπεν δτη «εγώ, αν ήχεν ήτον κανένα 

καράβην βενέτηκον καί έχριάζετουν βοήθιαν ήμουν χρεοστης νά τού βοηθι-

40 σω». 

Resto servitore ali vostri comandi per se[m]pre 

Demetrio di Haggi Nicola 

[Attergato] 

1795 

Lemessol, 30 marzo. 

Dimitri di Hagi Nicola. Ricevuta 1 aprile. Risposta detto. 

' Ο Δημήτριος τοΰ Χατζή Νικόλα, πού υπογράφει τήν επιστολή της 30 

Μαρτίου 1795 στον Βενετό πρόξενο της Λάρνακας "Αντζουλο Ρόζολο, ήταν 

πράκτορας του Βενετικού προξενείου στή Λεμεσό. Άνηκε σε γνωστή οικογένεια 

της Λεμεσού. Ό πατέρας του Χατζή Νικόλας Δημητρίου ήταν επίτροπος τής 

Μονής Κύκκου καί μνημονεύεται κατ' επανάληψη σε έγγραφα τοΰ ανέκδοτου 

ακόμη αρχείου λυτών έγγραφων τής Μονής, ιδίως σε σχέση με τή διεκπεραίωση 

οικονομικών υποθέσεων τοΰ σπουδαιότερου μοναστικού ιδρύματος τής Κύπρου. 
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Tò 1788 ό Χατζή Νικόλαος Δημητρίου περιλαμβάνεται μεταξύ τών συνδρομη

τών του 'Αρχιμανδρίτη Κυπριανού στή Λεμεσό51. Στο άρχεϊο του Βενετικού 

προξενείου της Λάρνακας σώζονται και δικές του επιστολές5 2 στον πρόξενο 

"Ανζουλο Ρόζολο, πού γράφονται κατά την απουσία του γιου του, τον όποιο 

φαίνεται να αναπλήρωνε στην εκτέλεση τών καθηκόντων του τοπικού πράκτορα 

του Βενετικού προξενείου. Συνολικά σώζονται οκτώ επιστολές του Χατζή 

Νικόλα Δημητρίου καί του Δημητρίου Χατζή Νικόλα, τών ετών 1794-1795, 

άπο τις όποιες δημοσιεύεται ή χρονολογικά τελευταία. 

' Η αλληλογραφία αυτή αναφέρεται στή ναυτιλιακή κίνηση στο λιμάνι τής 

Λεμεσού, ιδίως σέ προσεγγίσεις, επιδιορθώσεις ή ναυάγια βενετικών πλοίων. Δέν 

παραλείπεται Ομως καί ή παροχή άλλων πληροφοριών. Στις 18 Φεβρουαρίου 1795 

ό Δημήτριος Χατζή Νικόλα αναφέρει εν βία τήν άφιξη στή Λεμεσό άπο τή 

Ρόδο του πάσα τής Τρίπολης με το χαρέμι του 5 3, ένώ στις 2 Μαρτίου 1795 

γράφει για τήν αποστολή κρασιών καί τις τιμές τους5 4. Οι επιστολές τής 28 

'Ιανουαρίου, 31 'Ιανουαρίου καί 30 Μαρτίου 1795 αναφέρονται στο ναυάγιο5 5, 

πού συνιστά το αντικείμενο καί τής δημοσιευόμενης επιστολής. Το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τής δημοσιευόμενης επιστολής έγκειται στή διαμάχη πού παρουσιάζει 

μεταξύ του «κανσιλιέρη» του Βενετικού προξενείου Ζαμπέλη 5 6 καί του Δημη

τρίου Χατζή Νικόλα γύρω άπο τήν άσκηση τών καθηκόντων τοϋ τοπικού 

πράκτορα του Βενετικού προξενείου. ' Ο Δημήτριος Χατζή Νικόλα, πού ενημε

ρώνει τακτικά τον πρόξενο Ρόζολο για τα συμβαίνοντα στή Λεμεσό, διαμαρτύ

ρεται για τήν ανάμιξη του Ζαμπέλη στις αρμοδιότητες του σχετικά με τήν 

ανέλκυση τοϋ ναυαγίου τοϋ βενετικοΰ πλοίου. Ά π ο τή δήλωση τοϋ Δημητρίου 

51. Κυπριανός, 'Ιστορία XpovohoyiKr\, σ. 405, μνημονεύει μεταξύ τών συνδρομητών της 
Λεμεσού: « Ό S. Χ. Νικόλαος Δημητρίου». 

52. A.S.V., Lettere dei Consoli, Consolato di Cipro, b. 20, 15.9.1794 καί 19.9.1794. 
53. A.S.V., Lettere dei Consoli, Consolato di Cipro, b. 20, no. 198 (18.2.1795). 
54. Αυτόθι, b. 20, no. 199 (2.3.1795). 
55. Αυτόθι, b. 20, no. 196, 197, 202 (28.1.1795, 31.1.1795, 30.3.1795). Στην επιστολή 

της 28 'Ιανουαρίου 1795 στον "Αντζουλο Ροζολίνο ò Δημήτριος Χατζηνικόλα σημειώνει: μην 
έχετε εννοιαν αύθεντα μου δτι ή δούλεψες τής έκλαμπρότης σας όμοΰ καί τών σουδίτων καί αύτοϋ 
τον βυθισμένου πλοίου είναι είδική μου καί θέλω τήν δου^ση με κάθε μου προθυμίαν καί δίχως να 
το κάμνω δια διάφορον... 'Αντίστοιχα, στην επιστολή της 31 'Ιανουαρίου 1795 ό Δημήτριος 
Χατζηνικόλα εκθέτει τις ενέργειες του στις τοπικές άρχες (τον Τοϋρκο ζαπίτη της Λεμεσού) 
για τή διασφάλιση τών χρημάτων πού βρέθηκαν επάνω στους πνιγμένους τοϋ ναυαγίου. 

56 .Ό Ζαμπέλης κατά του οποίου διαμαρτύρεται ò Δημήτριος Χατζηνικόλα δεν εϊναι 
γνωστός άπο άλλες μνείες. Πιθανόν να συνδέεται με τον Ναπολιτάνο γιατρό Giuseppe Zambelli, 
εγκατεστημένο πρώτα στην 'Αμμόχωστο και κατόπιν στή Λάρνακα τήν τελευταία δεκαετία 
του 18ου αιώνα. Γι' αυτόν εϊναι γνωστό δτι το τέταρτο Ιτος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 
(1796) σύστησε ιατρικό συνεταιρισμό στή Λάρνακα με τον Francesco Amedeo Patriarca. Βλ. 
Κυπριακά Χρονικά 7 (1930) 230-232 καί 12 (1935) 178-179, 188-189, 206. 
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Χατζή Νικόλα στον πρόξενο ότι ή ανάμιξη του στην υπόθεση έχει ώς πρωταρχι

κό κίνητρο την επιθυμία να κερδίσει τιμήν από τήν έκλαμπρότην σου καί από την 

ρεπούπλικαν, φαίνεται ότι ή επίσημη σχέση με το Βενετικό προξενείο — ό π ω ς 

φυσικά με όλα τα προξενεία— συνιστούσε έπίζηλο κοινωνικό επίτευγμα με 

αντίκρισμα σαφώς ευρύτερο εκείνου των απλών οικονομικών όφελημάτων. Ή 

ανάθεση τών καθηκόντων του τοπικού προξενικού πράκτορα αποτελούσε αντι

κείμενο τών επιδιώξεων τόσο του ίδιου του Δημητρίου Χατζή Νικόλα, Οσο και 

άλλων έμπορων της Λεμεσού. Συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο τών διενέξεων 

τους. 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1794 ό Δημήτριος στο πρώτο του γράμμα στον πρόξενο 

Ρόζολο, πού είχε πρόσφατα αντικαταστήσει τον Βάσαλο, τον παρακαλεί δια νάμε 

έχετε και έμεναν εις τον αριθμόν τών δούλων σας, ώς καθώς και οι προκάτοχοι σας 

οπού είχαν την γενεάν μου και υπόσχεται ότι δεν θέλω λείψει και εγώ όπου να 

δουλεύω της έκλαμπρότης σας και τους σούδιτους βένετους με κάθε μου προθυμίαν 

και φυδελτά και να φανώ και στα πάντα αρεστός57. 

Στις εκδηλώσεις αυτές διαβλέπουμε ουσιαστικά τίς ψυχολογικές προδιαθέ

σεις της κοινωνικής κινητικότητας πού διαμορφώνονται στον κύκλο τών ντόπιων 

εμπόρων στον φθίνοντα 18ο αιώνα. Ή επίδοση στο εμπόριο και ή οικονομική 

επιτυχία είχε εξασφαλίσει στον πρεσβύτερο Χατζή Νικόλα τήν κοινωνική 

διάκριση του επιτρόπου τής Μονής Κύκκου, πού αποτελούσε κατά πάσαν 

βεβαιότητα αναγνώριση και κάποιων εκδηλώσεων ευσέβειας με αφιερώσεις καί 

«ελέη» στή μονή. ' Ο νεότερος Χατζή Νικόλα προχωρεί ενα βήμα πιο πέρα με τη 

διασύνδεση του με τήν ξένη δύναμη, πού στην παραδοσιακή κοινωνία αποτελεί 

αγωγό νέων τρόπων συμπεριφοράς καί συναλλαγής καί νέων άξιων. Στις αξίες 

αυτές ακριβώς φαίνεται να θέλει να τονίσει τήν προσήλωση του ό Δημήτριος Οταν 

μιλά για τήν προσωπική «τιμή του» καί όταν επιζητεί τήν εκτίμηση τής 

«ρεπούπλικας» ώς πρωταρχικές του αρχές. 

Γύρω άπό τα προξενεία λοιπόν καί τους ξένους υπηκόους καί με ιστό το 

πλέγμα τών σχέσεων οικονομικής συναλλαγής άλλα Οχι μόνον αυτό, δημιουρ

γούνται σταδιακά οί πυρήνες ενός νέου κοινωνικού μορφώματος. 'Ασχημάτιστοι 

καί απροσδιόριστοι στις απαρχές τους οί πυρήνες αυτοί προοιωνίζονται μελλον

τικές κοινωνικές αλλαγές. Ό Δημήτριος Χατζή Νικόλα δεν είναι ό μόνος 

ντόπιος αλληλογράφος ούτε ό μόνος τοπικός πράκτορας τού Βενετικού προξε

νείου58. Πριν άπ ' αυτόν μνημονεύονται καί άλλοι Κύπριοι έμποροι πού ασκούν τα 

57. A.S.V., Lettere dei Consoli, Consolato di Cipro, b. 20, no. 193 (9.9.1794). 
58. Στις 17 Μαρτίου 1795 ό Χατζή Κωνσταντίς Κώντζιπας γράφει στον Βενετό πρόξενο 

για να δηλώσει τήν πίστη του καί να προσφέρει τίς υπηρεσίες του, εκφράζοντας τη χαρά του που 
ό πρόξενος έκαταδέχθηκε δια να με προστάζη δια να τίς δουλεύω. Βλ. A.S.V., Lettere dei Consoli, 
Consolato di Cipro, b. 20, no. 201 (17.3.1795). 
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'ίδια καθήκοντα: παρακολούθηση ιδίως της ναυτιλιακής κίνησης στη Λεμεσό, 

προμήθεια εγχώριων προϊόντων, ιδίως βαμπακιοΰ και κρασιού, στο προξενείο της 

Λάρνακας, διευκόλυνση του εμπορίου των Βενετών υπηκόων, σχετικές παραστά

σεις στις τοπικές οθωμανικές αρχές δταν χρειαζόταν. Οι αρχειακές μαρτυρίες 

εΐναι αρκετά σαφείς. Το έργο αυτό, πού φαίνεται να άσκεϊ ό Δημήτριος Χατζή 

Νικόλα ώς πράκτορας του Βενετικού προξενείου στη Λεμεσό στα 1794-1795, 

είχαν επιτελέσει προηγουμένως άλλοι έμποροι. Σ τ α 1788-1792, όταν πρόξενος 

είναι ακόμη ό Βάσσαλος, ώς επίτροπος τών Βενετών στή Λεμεσό εμφανίζεται ό 

Χαράλαμπος Δημητρίου5 9, επίσης συνδρομητής τής 'Ιστορίας τοΰ 'Αρχιμανδρί

τη Κυπριανού. Στην αλληλογραφία τού Βενετικού προξενείου παρελαύνει δλη ή 

εμπορική προσωπογραφία τής Λεμεσού, πού φαίνεται χαρακτηριστικά να συμπί

πτει με τον πίνακα τών τοπικών συνδρομητών τού Κυπριανού: Χατζή Νικόλας 

Δημητρίου, Χαράλαμπος Δημητρίου, Δημήτριος ' Ιασωνίδης, Δημήτριος ' Ιωάν

νου6 0. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις, τα άταύτιστα πρόσωπα, τα άγνωστα 

ονόματα φαίνονται σταδιακά να ζωντανεύουν συγκλίνοντας στην πραγματικότη

τα μιας αισθητής ιστορικής κανονικότητας. 

ΕΠΙΜΥΘΙΟ 

Ή περιπλάνηση στον κυπριακό 18ο αιώνα άπο το έτος 1737 έως το έτος 

1795 μπορεί τώρα να φθάσει στο τέρμα της με μια διαπίστωση. ' Η αποσπασμα

τικότητα τών πηγών τής ιστορίας τής ελληνικής 'Ανατολής μέχρι πολύ πρόσφα

τες εποχές αφήνει μάλλον στενά περιθώρια για αναπαραστάσεις τοΰ κόσμου τών 

59. Αυτόθι, b. 20: (α) No. 150,4 Νοεμβρίου 1788 ό Χαράλαμπος Δημητρίου, ώς επίτροπος 
τών Βενετών στή Λεμεσό, υπογράφει βεβαίωση σχετικά με ναυάγιο πλοίου στ* ανοικτά τής 
' Επισκοπής, (β) No 155,7 'Ιουλίου 1790 ό Χαράλαμπος ποτέ Αημητρίον σε γράμμα στον Βενετό 
πρόξενο 'Εμμανουήλ Βάσαλο αναφέρεται σ' ενέργειες του για να μεταβιβαστεί ή περιουσία 
τοϋ αποβιώσαντος Βένετου υπηκόου Γεωργή Παννα Ζακυνθίου στον πρόξενο τής Βενετίας, 
(γ) No 179 29 Φεβρουαρίου 1792 ό Χαράλαμπος Δημητρίου παραπονείται στον 'Εμμανουήλ 
Βάσαλο δτι εϊναι καιρός όπου δεν άζιόθηκα να λάβω κανέναν της γράμμα δια καμμίαν προσταγήν 
και αναφέρεται στην άφιξη βενετικού πλοίου στή Λεμεσό τοϋ οποίου ό πλοίαρχος δεν ήθέλησεν 
να πλήρωση το συνηθισμένον άνκουράκρον τής έκλαμπρότης Σας και το έδικόν μου. (δ) No 183 
10/21 'Απριλίου 1792 ό Δημήτριος Ίασωνίδης σε επιστολή του στον 'Εμμανουήλ Βάσαλο 
αναφέρει δτι ό επίτροπος Χαράλαμπος απουσίαζε στή Μονή Κόκκου. Άπο τήν αλληλογραφία 
αυτή προκύπτει Οτι ό Χαράλαμπος Δημητρίου συγκέντρωνε στο πρόσωπο του και τις δύο 
ιδιότητες πού μοιράζονταν μεταξύ τους ό πατέρας καί γιος Χατζηνικόλα: επίτροπος τής Μονής 
Κύκκου καί πράκτορας τοϋ Βενετικοΰ προξενείου στή Λεμεσό. 

60. Κυπριανός, 'Ιστορία Χρονολογική, σ. 405. ' Ο πίνακας τών συνδρομητών τής Λεμεσού 
περιλαμβάνει δέκα πέντε άτομα άπο τα όποια δύο είναι κληρικοί. Μεταξύ τών υπολοίπων 
αναφέρονται οι έξης έκτος άπο τον S. Χ. Νικόλαο Δημητρίου: ' Ο S. Χαράλαμπος Δημητρίου, ό 
S. Δημήτριος Γιασηνόγλου, ό κύρ Δημήτριος Χ. 'Ιωάννου. 
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ανώνυμων ανθρώπων αντίστοιχες μέ εκείνες πού διαθέτουμε για κοινωνίες της 

Δυτικής Ευρώπης. ' Η ακεραιότητα των αρχειακών σειρών και ή πληρότητα τών 

τεκμηρίων έχει επιτρέψει στην ιστοριογραφία της Δυτικής Ευρώπης να ανασύρει 

άπο τα αρχεία υποθέσεις δπως εκείνη του αιρετικού μυλωνά τής Βορειοανατολι

κής 'Ιταλίας, πού μας αποκαλύπτει μέ συναρπαστική λεπτομέρεια τον κόσμο 

τών συμβόλων τής σκέψης του, δπως καταγράφηκαν στη δικογραφία τής ' Ιεράς 

'Εξέτασης πού τον έστειλε στην πυρά πιθανότατα το έτος 16006 1. *Η δπως ή 

πολύκροτη υπόθεση τής έτεροπροσωπίας μεταξύ δύο χωρικών τής Νοτιοδυτικής 

Γαλλίας, ή εκδίκαση τής οποίας το 1560 εντυπωσίασε τον Michel de Montaigne62 

και πού έγινε δυνατόν να αναστηλωθεί ως τις πιο απόκρυφες πτυχές της χάρη Οχι 

μόνο στη δικογραφία και τις έντυπες πηγές τής εποχής άλλα καί σε όσες 

καθημερινές καί οικείες λεπτομέρειες συντήρησαν τα κοινοτικά αρχεία τής 

περιοχής6 3. *Αν για τον 16ο αιώνα έιναι εφικτές τομές πού φτάνουν σε τόσο 

βάθος καί ακρίβεια, για τον 18ο αιώνα ή-ενότητα τών πληροφοριών μάς 

επιτρέπει δχι μόνο τη συστηματική βιογράφηση του πληθυσμού τής ιστορίας, 

τών ανώνυμων δσο καί τών επώνυμων μεταξύ τών ανθρώπινων συντελεστών της, 

άλλα καί την αποκρυπτογράφηση τών πιο ακραίων συμβολικών εκφράσεων τής 

καθημερινής τους εμπειρίας6 4. "Ετσι γίνεται δυνατόν στην ιστορία τής νεότερης 

Ευρώπης να ανασύρονται στην επιφάνεια καί να γίνονται γνωστοί μέ οικειότητα 

ολόκληροι κόσμοι ανθρώπινων εμπειριών πού σάρωσαν οί μεγάλες επαναστά

σεις65. 

Για την ιστορία τοϋ νεότερου ελληνισμού αυτό δεν είναι εύκολο για τις πριν 

το 1821 εποχές, μέ την εξαίρεση ίσως ορισμένων φάσεων τής Βενετοκρατίας 

στην Κρήτη καί στα 'Επτάνησα. 'Ακόμη καί ή βιογράφηση γνωστών καί 

επώνυμων προσώπων συναντά δυσκολίες ανυπέρβλητες λόγω τής αποσπασματι

κότητας τών πηγών 6 6 . Μάς μένουν οί σκόρπιες ψηφίδες του μωσαϊκού ή αρχειακά 

σπαράγματα σαν.αυτά πού παρουσιάσαμε έδώ, για να αναπαραστήσουμε τα 

συλλογικά πεπρωμένα τής ελληνικής κοινωνίας στους αιώνες τής δουλείας. 

'Εντούτοις ή ανάγνωση τών τεκμηρίων πού διαθέτουμε θα μπορούσε, μέ τις 

κατάλληλες αναγωγές, να μάς οδηγήσει στην κατανόηση εκείνη τών βαθύτερων 

61. Βλ. Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms. The Cosmos of a Sixteenth Century 
Miller, Λονδίνο 1980. 

62. Michel de Montaigne, Essais, Ικδ. A. Thibaudet, (Bibliothèque de la Pleiade), Bruges 
1939, σ. 1001. 

63. Βλ. Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre, Cambridge, Mass. 1983. 
64. Βλ., π.χ., Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French 

Cultural History, Νέα 'Υόρκη 1985, σ. 75-104. 
65. Βλ. Peter Laslett, The World we have lost, Νέα 'Υόρκη 1965, ιδίως σ. 150-169. 
66.'Ως παράδειγμα του προβλήματος ας μοΰ επιτραπεί να αναφέρω την εργασία μου 

Ίώσηπος Μοισιόδαξ, 'Αθήνα 1985. 



44 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

ρυθμών της ιστορικής εμπειρίας πού ζήτα ή σύγχρονη ιστοριογραφία. Τα 

σπαράγματα των πηγών, συχνά κατά κυριολεξία ευτελή «χάρτου γραπτού 

τεμάχια» 6 7 μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα, άρκεϊ να γνωρίζουμε να τα 

θέτουμε. "Ετσι τα τεκμήρια της συναγωγής μας μπορούν να μας οδηγήσουν με 

τον τρόπο τους προς τις «δομές τής καθημερινότητας»68, με δσα μας αποκαλύ

πτουν για τις καλλιέργειες, για την τροφή καί το κρασί, συμβάλλοντας σε μια 

ιστορία τοΰ «επιουσίου άρτου» τών ανθρώπων6 9. "Ή μας προσφέρουν ενδείξεις 

αρκετά σταθερές καί σαφείς για τους τρόπους μέ τους οποίους ή θρησκεία ώς 

καθημερινή βιωματική εμπειρία λειτουργεί κυρωτικά για τις πράξεις τών 

ανθρώπων, δπως διαπιστώθηκε καί για άλλες προβιομηχανικές κοινωνίες μέ 

ισχυρές εκκλησιαστικές οργανωτικές δομές7 0. *Αν οί αναγνώσεις τής ιστορίας τής 

τουρκοκρατούμενης Κύπρου τοΰ δέκατου ογδόου αιώνα πού επιχειρήθηκαν μέ 

αφετηρία τα δώδεκα ιστορικά τεκμήρια άπο το άρχεϊο τοΰ Βενετικοΰ προξενείου, 

μπορούν, παρά τήν αποσπασματικότητα τών πηγών, να οδηγήσουν σέ ευρύτερες 

αναγωγές καί αναπαραστάσεις αυτού τοΰ τύπου, ή ελπίδα ιστοριογραφικών 

συνθέσεων πού να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα μεθοδολογικά ζητούμενα δέν 

είναι ϊσως τελείως έξω άπο τις δυνατότητες μας. 

67. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Παριστορήματα ιστορικής σημασίας. Εις κεφαλήν γωνίας, 
Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου 12 (1962) 37. 

68. Πρβ. Fernand Braudel, Les structures du quotidien: Le possible et l'impossible, Παρίσι 
1979. 

69. Πρβ. αυτόθι, σ. 81 κ.έ., 157-193, 198-202. 
70. Πρβ. Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in 

Sixteenth and Seventeenth Century England, Penguin Books, 1982 (α' εκδ. Λονδίνο 1971) σ. 
179-188. 
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Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι Ο 

Οι παραπομπές γίνονται στον αριθμό και το στίχο των εγγράφων. 

άγκουρα, η, IB'34, 36 = άγκυρα 
Ελληνικό άγκυρα με επίδραση του ιταλικού ancora 

άμάχιν, τό, Ε Ί 9 , 31 = ενέχυρο, υποθήκη 

άσλάνιν, τό, Ε'12, Η Ί 7 , Θ Ί 8 = ασημένιο πολωνικό νόμισμα με 
παράσταση λιονταριού 

'Από το τουρκικό aslan 

άσπρα, τά, Ε'12, Η'18, IB'21 = χρήματα 
Άπο το άσπρος, το οποίο προέρχεται άπο το λατινικό asperus, -a, -um. Ώς 

τουρκικό νόμισμα τό άσπρο είχε αξία ίση προς το 1/120 του τουρκικού γροσίου 

άτζεδάρω, Α'16 = συναινώ, δέχομαι 
'Από το ενετικό acèder 

βουλλώννω, Ι'9 = σφραγίζω 

Από το βουλλα, το όποιο προέρχεται άπο τό λατινικό bulla 

βουττιστής, ό, IB'27 = δύτης 

γκεφιλένα, Ε'19 = βλ. κεφιλένα 

γομάριν; τό, Ι'5, 6 = φορτίο, μέτρο κρασιού 
γρόσια, τά, Β'8, Γ'4, Δ'5, Η'28, 29, Θ'8, 15, ΙΑ' 22, 24 = χρήμα

τα 
'Από το ενετικό grosso. Ώς τουρκικό νόμισμα το γρόσι ήταν ίσο προς 120 

άσπρα ή 40 παράδες. 

διαφέντευση, ή, ΙΑ'20 = υπεράσπιση, υπηρεσία 
'Από το διαφεντεύω, τό όποιο προέρχεται άπο τό δηφενδεύω, και αυτό άπο τό 

λατινικό de fendo. 

δραγομάνος, ô, Θ'5, 13 = διερμηνέας, υπάλληλος στην τουρκική 
διοίκηση της Κύπρου γιά τις εξωτερικές σχέσεις 

'Από τό ενετικό dragomàn, τό όποιο προέρχεται άπο τό ελληνικό δραγόμανος, 
και αυτό άπο τό αραβικό αιγυπτιακό tarquman 

δραγονμάνος, ο, ΙΑ'33 = βλ. δραγομάνος 

εγκαλώ, IB'37 = καταγγέλλω, μηνύω 

έποδίζω, Α'11 = εμποδίζω 

έργαστηργιάρης, ό, ΙΑ'26 = έμπορος, πραματευτής 
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ζαπίτης, ό, Γ 1 = αστυνομικός διευθυντής 
Άπο το τουρκικό zabit 

ζολόττα, ή, Η'18 = πολωνικό νόμισμα 30 παράδων 
Άπο αρχικό πολωνικό zloty 

Ιλονστρίσιμος, Α Ί = διακεκριμένος 
Ενετικό ilustrisimo 

καζαντίζω, IB'22 = κερδίζω 
Άπο το τουρκικό kazanmak 

κανσιλιέρης, ό, IB'14 = υπάλληλος, γραμματέας 
Άπο το ενετικό cancelièr 

καντάριν, το, Ζ'4 = μονάδα βάρους ίση προς 44 οκάδες 
Άπο το ενετικό cantaro 

καρταρόλιν, τό, Ε'1,11 = μονάδα βάρους ϊση προς 12 οκάδες 

Άπο το ενετικό quartariòl 

κάτιν τις, IB ' 24 = κάτι τί 

κατ' όνομα, IB'31 = ονομαστικά, αναλυτικά 
καφίζιν, τό, Στ' 13 = μέτρο χωρητικότητος, κυρίως δημητριακών 

Άπο το αραβικό qafìz 

κεφιλένα, Ε'30 = εγγυήτρια, συγχρεοφειλέτις 
Άπο το κεφίλης, το όποιο προέρχεται άπο το τουρκικό kefil 

κκιρατζής, ό, Γ'6 = αγωγιάτης, εκμισθωτής υποζυγίων 
Άπο το τουρκικό kiraci 

κοκκόνιν, τό, Γ'7 = πυρήνας, βαμβακόσπορος 
Άπο το κοκκόνον οί πυρήνες των ελαίων, που παραδίδεται άπο τον 'Ησύχιο 

κονσολάτον, τό, IB'2 = προξενείο 

Άπο το Ιταλικό consolato 

κονσόλης, ό, IB ' 1 = βλ. κόνσολος 

κόνσολος, ό, Στ'2, 6, Θ' 2, 4, ΙΑ' 2, 5, 8, IB'15 = πρόξενος 
Άπο το Ιταλικό console 

κοτζάπασης, ό, Θ' 15 = δημογέροντας 
Άπο το τουρκικό kocabaçi 

κουμανταρία, ή, ΙΑ'28 = γλυκό κρασί της Κύπρου 
Άπο τό γαλλικό commanderie, που σήμαινε τη διοικητική περιφέρεια των 

Ίωαννιτών ιπποτών, δπου παρήγετο τό κρασί αυτό 
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κουνιάδα, ή, Ι Α ' 3 2 = ά ν δ ρ α δ έ λ φ η 
Άπο το ενετικό cognada 

κουραμάς, ό, Ι Α ' 2 2 = χ ρ έ ο ς , μερίδιο π λ η ρ ω μ ή ς για χ ρ ε ο κ ο π ί α 

Άπο το αραβικό gurama , πληθυντικό του garïm 

κούσουλος, ό, Δ ' 4 = βλ. κόνσολος 

κρένω, Ι Α ' 1 0 = κρίνω 

λεμονόκιτρος, ό, Γ ' 1 1 = κ ι τ ρ ο λ έ μ ο ν ο 

λίτρα, ή, Γ ' 7 = μ ο ν ά δ α βάρους ίση π ρ ο ς 150 δ ρ ά μ ι α 

Άπο το ενετικό litro 
μαλλούζιν, τό, Σ τ ' 8 = β α μ β ά κ ι κ α θ α ρ ι σ μ έ ν ο ά π ο τους σ π ό ρ ο υ ς 

Άπο το αραβικό maìjluj 

μαντενίρω, Α ' 6 = φ υ λ ά ω , κ ρ α τ ώ 
Άπο το ιταλικό mantenere 

μιζαντζής, ό, Β '17 = ζυγιστής 
Άπο το τουρκικό mizanci 

μονέδα, ή, Θ ' 2 8 = ν ό μ ι σ μ α 
Άπο το ενετικό monèda 

μουχασίλης, ό, Θ ' 3 3 = δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ς υ π ά λ λ η λ ο ς για τήν ε ί σ π ρ α ξ η 
φ ό ρ ω ν , ό δ ιο ικητής τ η ς Κύπρου 

Άπο το τουρκικό muhassil 

νεγότζιον, τό, Ι Α ' 2 7 = επιχείρηση, ε μ π ο ρ ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α 
Άπο το ενετικό negòzio 

νζενεράλε, I B ' 5 = βλ. τζενεράλης 

ξημπαρκάρω, I B ' 1 7 = ξ ε μ π α ρ κ έ ρ ν ω 

Άπο το μπαρκάρω, το όποιο προέρχεται άπο το Ιταλικό imbarcare, με το στε

ρητικό πρόθημα ξη-

δδαν, Α ' 1 3 = ογοιαν, οϊαν, ο π ο ί α ν 

όλότες, Γ ' 6 = ό λ ό τ η ς , σύνολο 

όντας, ό, Η ' 2 4 = δ ω μ ά τ ι ο , γραφείο 
Άπο το τουρκικό oda 

παζάριν, το, Η ' 2 5 = α γ ο ρ ά 
Άπο το τουρκικό pazar 

παντέτα, ή, Ι Α ' 1 5 = άδεια, έ γ γ ρ α φ ο , π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό 
Άπο το Ιταλικό patente 
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παπάκιν, τό, Ε Ί , 21 = βαμβάκι 

παπίρα, ή, Γ Ί 1 = πάπια 

Άπο το ιταλικό papera 

παράνω, Β Ί Ο = παραπάνω, περισσότερο 

παχάς, ό, Γ ΊΟ = τιμή 

Άπο το τουρκικό baha 
πέζον, τό, Σ τ Ί 5 = βάρος 

Άπο το Ιταλικό peso 

πετράγγονρον, τό, Γ '9 = πικράγγουρο 

πιζουνούδιν, τό, Α Ί 6 = περιστεράκι 
Άπο το πιζούνιν, το οποίο προέρχεται άπο το γαλλικό pigeon. 

πόλιτζα, ή, Θ '8 , 14, 17, 26 = συναλλαγματική 

Άπο το ιταλικό polizza 

πολιτική, ή, IB'38 = συμπεριφορά, κατάλληλοι τρόποι 

πομισάρης, Στ '7 = συνεταιρικός καλλιεργητής εξ ημισείας 

πρώγην, Α Ί 5 = πρώην 

προκουρατόρος, ό, Η ' 8 , 26, 37 = διαχειριστής 
Άπο το Ιταλικό procuratore 

ρεπούπλικα, ή, IB '24 = δημοκρατία, κράτος 
Άπο το Ιταλικό republica 

ρικουπεράρω, IB'24, 36 = ανακτώ, κερδίζω 
Άπο το ιταλικό ricuperare t ^ 

ρικούπερον, τό, Ι Β Ί 6 = ανάκτηση, σωτηρία 
Άπο το Ιταλικό ricupero 

ρούπιν, τό, Ε Ί = ενα τέταρτο νομίσματος 

Άπο το Ιταλικό rupia 

σακιάζω, Α ΊΟ = τοποθετώ σε σακκί 

σαράγιν, τό, Θ'31 = κυβερνητικό γραφείο, διοικητήριο 

Άπο το τουρκικό saray 
σινιόρ, Η Ί 2 = κύριος 

Άπο το ενετικό signor 

σιορ, Σ τ ' 2 , 6, I B ' 2 , 6 = κύριος 
Άπο το ενετικό sior 
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χάλαρα, τά, Α'Ί = χ ρ ή μ α τ α 

Άπο το Ιταλικό tallero. 'Υπήρχαν διάφορα τάλαρα, ώς νομίσματα, με διαφορε

τική αξία 

τελλάλης, ο, Δ ' 1 4 = κ ή ρ υ κ α ς 
Άπο το τουρκικό tellâl 

τζενεράλης, ό, I B ' 2 = γ ε ν ι κ ό ς 
Άπο το Ιταλικό generale 

τραταμέντον, τό, I B ' 1 2 , 13 = μεταχείριση, υ π ο δ ο χ ή 

Άπο το ενετικό tratamento 

φαμελιά, ή, Ι Α ' 3 1 , 34 = βλ. φαμελιά 

φαμελιά, ή, Ι Α ' 3 1 = οικογένεια 

Άπο το φαμίλια, ποϋ προέρχεται άπο το λατινικό familia, κατά το ενετικό 

famègia. 
φίνος, -α, -ον, Γ 8 = γνήσιος 

Άπο το ιταλικό fino 

χάνιν, τό, Η ' 2 4 = π α ν δ ο χ ε ί ο 
Άπο το τουρκικό han 

χάσα, ή, Β ' 7 , Σ τ ' 7 = μεγάλη σ α κ κ ο ΰ λ α , ώ ς μ ο ν ά δ α β ά ρ ο υ ς , κυ

ρίως β α μ β α κ ι ο ύ 
Άπο το τουρκικό ha§a 

χαττίριν, τό, Θ ' 2 4 = α ι σ θ ή μ α τ α , ή ε κ τ ί μ η σ η , π ο ϋ έχει δνας για 
κ ά π ο ι ο ν 

Άπο το τουρκικό hatir 
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'Αγία Παρασκευή Κεφαλονίας, Η'35 
Αγία Τριάδα Κεφαλονίας, Η'34 
"Αγιοι Όμολογηταί, Η'31, 50 
"Αγιος Δομέτιος, Η'32 
"Αγιος Νικόλαος των Ξένων Κεφαλονίας, Η'34 
Άμόχωστος, Β Ί 5 , Γ Ί 2 
"Ανζουλος Ρόζολος, IB'6 
Άντζέλο Ροζόλεμ, IB'2, βλ. "Ανζουλος Ρόζολος 
'Αντρέας Έξαρκούδιν Πραστίτης, Ε'14 
Άντρίας Χακηπιερή, Δ'12 
'Αντώνης Κουππάς, Ι '4, 6 
'Αντώνιος Ζόγια, Ε'30 
Άραδίππου, Ζ '3 
'Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Η'52 
Βενετία, IB'6 
Γερόλιμος Μαρκαντώνη, Δ'14 
Γεώργιος Γουλελλιου Κεφαλονίτης, Η Ί , 14 
Γιασινόγλους, ΙΑ'8 
Γιώτης του Δημήτρη, Ζ '2, 8 
Γύψου, Ε '5, 17 
Έ λ Χατζί Άπτίλ Μπακκάγας, μουχασίλης Κύπρου, Θ'32 
Έμμανοήλ Βάσαλος, ΙΑ'2, βλ. 'Εμμανουήλ Βάσαλος 
'Εμμανουήλ Βάσαλος, Θ Ί , Ι '7, ΙΑ'6 
Ενετοί, Θ'2, 4, ΙΑ'2 
Έφταγώνεια, Γ 4 
Ζαμπέλης, IB'11, 37 
Ζαχαρίας Γαβριγήλη, Δ'12 
'Ιωάννης, υίος Γουλελλιου Κεφαλονίτη, Η'14 
Ίωαννίκιος Ιερομόναχος, Δ ' 10 
Καλοψίδα, Ε'8 
Κελλάκιν, Γ 2 
Κεφαλονία, Η'14, 34, 35 
Κνοδαρΐτες, Ε Ί Ο 
Κοσμάς Πολλύδωρου, Δ'12 
Κύκκος, Η'29 
Κύπρος, Η'52, Θ'34, IB'2 
Κυριάκος, Γ 4 
Κωνσταντάκης, Θ'30 
Κωνσταντίνος Λογοθέτης, ΙΑ'37 
Κωσταντής Πραστίτης, Ε Ί 6 
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Λάρνακα, Β'4, Η Ί Ο 
Λάρνακκα, Σ τ ' 4 , βλ. Λάρνακα 
Λάρναξ, Η'33, βλ. Λάρνακα 
Λάρνικα, ΙΑ'4, IB'4, βλ. Λάρνακα 
Λεμεσιανός, ΙΑ'27 
Λεμεσός, Γ Ι , 11, ΙΑ'7, 29 
Λευκονοικιάτες, Ε ' 9 
Λευκωσία, Η ' 9 , 32 
Λύσις, Ε '4 
Λυχιώτες, Ε '6 
Μακάριος μητροπολίτης Κιτιέων, Δ Ί , Η ' 1 1 , 29 
Μαραθόβουνος, Ε ' 1 
Μάρκος πραγματευτής, Θ'9, 17 
Ματζούλης Μεχεμέτης, Ζ '6 
Ματθαίος όπου τους Τρούλλους, Ε '7 
Μαχαιράς, Η'30 
Μικέλλης, ΙΑ'33 
Μιχαήλ του Βασίλογλου άπο το Κελλάκιν, Ι ' 2 
Μουσουλΐτα, Ε '2 
Μουσταφάς καπιτάν, IB'34 
Νικολάκης Φώτιος, Η'13 
Νικόλας ô κκιρατζής, Γ'6 
Νικολός Μουκκελλέφης, Β'16, Γ'13 
Νικολός Τουμαζή, Δ ' 11 
Όρσουλοΰ, ΙΑ'32 
Παγουλοϋ θυγάτηρ του ποτέ Χατζή Νικολό, Δ ' 2 
Παΐσιος μακαριώτατος δεσπότης, Η'28 
Παλτεζάρης Άτζουλής, Α ' 17 
Παπά Λάρκος, Ε'15 
Παπα Λεόντιος 'που τήν Πηγήν^ Ε '3 
Παπα Λεόντιος χαρτοφύλαξ, Η'47 
Παπά Μάρκος όπου τήν Γύψου, Ε '5 , 17 
Παπά Χριστόδουλος σκευοφύλαξ, Η'47 
Παύλος Ιατρός, Η ' 12 
Πηγή, Ε '3 
Πιερής Νικολάου, Ε'24 
Πικέρνης, Γ 7 
Πραστιόν, Ε'12 
Πύλα, Α'15 
Σωφρόνιος αρχιμανδρίτης, Η'46, 53 
Τζεμχουρίον των Ενετών, Θ'2, 4 
Τζιμπριάς, Β'7 
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Τζουβάνης Γαρμουγλιέζης, Ε'20 
Τζουβάνης Γαρμουγλιέσης, Α '2, Β'2, βλ Τζουβάνης Γαρμουλιέζης 
Τζουβάνης Γαρμουλιέζος, Στ '2 , 6, βλ. Τζουβάνης Γαρμουλιέζης 
Τζουβάνης Χαρμουλλιέζης, Δ ' 5 , βλ. Τζουβάνης Γαρμουλιέζης 
Τζώρτζης Γουλελιός, Η'45, βλ. Γεώργιος Γουλελλιου Κεφαλονίτης 
Τζώρτζος Γουλελλιών, Η'51, βλ. Γεώργιος Γουλελλιου Κεφαλονίτης 
Τουμαζοϋ, Ζ ' 3 
Τρουλλοι, Ε'7 
Φιλάρετος Ιερομόναχος, Η'48 
Φιλόθεος αρχιμανδρίτης, Δ ' 9 
Φιλόθεος Κύπρου, Ε'23 
Φλουρής Πραστίτης, Ε'13 
Φράγκοι, Θ'21 
Χασάνης λεβέντης, Ζ '6 
Χασάνης όπου το Πραστιόν, Ε' 12 
Χασάνης τελλάλης, Δ'14 
Χατζή Ιωάννης, Σ τ ' 7 
Χατζή κυρ 'Ανδρόνικος Καρίδης, Η'12 
Χατζή Μεεμέτ αγάς ζαπίτης Λεμεσοϋς, Γ Ι 
Χατζή Μεχεμμέτης Ναϊζάνης, Στ'19 
Χατζηλογιζής Παυλή, Δ ' 9 
Χριστοφάκης ρήτωρ, Ε'24 
Χριστοφής 'που την Λύσιν, Ε '4 
Χρυσορογιάτισσα, Η'30 





ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Οί τρεις έγχρωμες εικόνες που κοσμούν έκτος κειμένου τη μελέτη 
προέρχονται από παραστάσεις σε μεταβυζαντινούς ναοϋς της Κύπρου. 
Ή απεικόνιση του Μητροπολίτη Κιτίου Μακαρίου (1737-1776) προέρχε
ται άπό θωράκιο του τέμπλου στο καθολικό της Μονής του 'Αρχαγγέ
λου στο Μονάγρι Λεμεσού. Χρονολογείται το 1775 και είναι έργο του 
ζωγράφου Λεοντίου. 

Ή απεικόνιση του 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου Φιλόθεου (1734-1759) 
προέρχεται άπό τοιχογραφία του έτους 1736 στο ιερό βήμα του Καθε
δρικού Ναού τού 'Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία. 

Ή παράσταση τού Δραγομάνου της Κύπρου Χριστοφάκη Κων
σταντίνου προέρχεται άπό την τοιχογραφία των δωρητών πάνω άπό τη 
βόρεια θύρα τής εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου στο τσιφλίκι τής 
"Αρπερας, κοντά στο χωριό Τερσεφάνου τής Λάρνακας. Χρονολο
γείται στο 1747 και είναι έργο τού ζωγράφου Φιλάρετου. 

Ευχαριστίες για τη βοήθεια τους στή συναγωγή τής εικονογρά
φησης οφείλονται στους κυρίους Δήμο Χρήστου τού Τμήματος 'Αρ
χαιοτήτων Κύπρου και στον πρέσβυ έ.τ. κύριο 'Αχιλλέα Έξαρχο τού 
'Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη. 





PASCHALIS M. KITROMILIDÈS, Rapports sociaux et mentalités à Chypre au 

XVIIIe siècle. 

Cette étude présente et commente douze documents provenant des archives du 

consulat vénitien de Larnaca, conservés actuellement aux Archives d'État de 

Venise, choisis pour leur contribution à l'«histoire du quotidien» au XVIIIe siècle. 

Les documents portent sur la période allant de 1737 à 1795 et fournissent des 

renseignements nouveaux sur la prosopographie, les rapports ethniques, la pro

duction agricole, les échanges, la fiscalité, l'exercice du pouvoir, le sentiment 

religieux et l'apparition des premières transformations de la société chypriote. 

Grâce aux nouvelles informations qu'elle fournit, cette collection de douze 

documents complète l'image de Chypre au XVIIIe siècle que donne VHistoire 

chronologique de l'île de Chypre (Venise 1788) de l'archimandrite Kyprianos et 

en confirme de nombreux détails. L'identification de certains personnages cités 

dans ces documents avec des abonnés de Kyprianos, présente un intérêt particulier 

par rapport au caractère social de cette oeuvre majeure de l'historiographie 

chypriote. 
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Στο δημοσίευμα του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Κοινω
νικές σχέσεις και νοοτροπίες στην Κύπρο του δέκατου ογδόου 
αιώνα, παρουσιάζονται δώδεκα έγγραφα από το αρχείο του 
Βενετικού Προξενείου της Λάρνακας - άποκείμενα σήμερα 
στο Κρατικό 'Αρχείο Βενετίας - τα όποια, παρόλη την 
αναπόφευκτη αποσπασματικότητα τους, ρίχνουν καινούργιο 
φως και εμπλουτίζουν τη γνώση μας για πολλές πτυχές της 
καθημερινής ζωής στην Κύπρο κατά το δέκατο όγδοο αιώνα. 

"Ολα τά έγγραφα είναι τής περιόδου 1737-1795. Δέκα 
αναφέρονται σε δοσοληψίες απλών ανθρώπων στην καθημε
ρινή συναλλαγή τους με φορείς εξουσίας και δυο σε επιστολές 
εκπροσώπων τής τουρκικής διοίκησης (του μουχασίλη Χατζή 
Άμπντουλ Μπακκή αγά - δια χειρός του δραγομάνου Χατζή 
Γεωργάκη Κορνέσιου - και του ζαπίτη τής Λεμεσού). 'Από 
αυτά πέντε αφορούν σέ οικονομικής φύσεως συναλλαγές μέ 
τον Giovanni Garmoliesi, πρόξενο τής Ραγούζας στή Λάρνακα 
και ενα είναι - ϊσως - φορολογικό κατάστιχο χωριών τής Με
σαριάς. Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται μια ομολογία χρέους, 
μια διαθήκη Κεφαλλονίτη τεχνίτη εγκατεστημένου στην Κύ
προ, μια εμπορικής φύσεως επιστολή άλλου Επτανησίου, πού 
βρίσκεται κι αυτός εγκατεστημένος στην Κύπρο, και μιά 
αναφορά σέ ναυτιλιακή διαφορά στο λιμάνι Λεμεσού. 

Τά έγγραφα, πού πρωτοπαρουσιάζονται έδώ, είναι σημα
ντικά άπό πολλές πλευρές, δεδομένης μάλιστα τής ένδειας, 
πού έχουμε σέ ανάλογες μαρτυρίες. Διαπιστώνονται, κατ' 
αρχήν, μερικά αξιοσημείωτα δείγματα γραφής Κυπρίων τού 
18ου αιώνα, πού επιτρέπουν τή συναγωγή κάποιων ακόμη συμ
περασμάτων γιά τό γλωσσικό και μορφωτικό επίπεδο τών συν
τακτών τους. Ό συγγραφέας τής μελέτης μέ οξυδέρκεια 
επισημαίνει αριθμό άλλων στοιχείων τής κοινωνικής Ιστο
ριογραφίας, τά όποια αποκαλύπτονται άπό τά δημοσιευόμενα 
κείμενα, όπως τήν καταπίεση και εκμετάλλευση, πού υφί
στανται απλοί άνθρωποι εκ μέρους φορέων τής εξουσίας, τήν 
άπό κοινού συμμετοχή Ελλήνων 'Ορθοδόξων και Μουσουλμά
νων στις καθημερινές συναλλαγές, τις μαρτυρίες ευσέβειας τού 
μέσου ανθρώπου στά μέσα τού δέκατου όγδοου αιώνα, τις και
νούργιες προσωπογραφικές πληροφορίες, πού έρχονται στο 
φώς, κ.ά. 

Ό σχολιασμός και ή ερμηνεία τών πληροφοριών, πού πα
ρέχονται άπό τά δημοσιευόμενα δώδεκα έγγραφα, για 
αναπαράσταση τών τρόπων ζωής στην. Κύπρο τού δέκατου 
όγδοου αιώνα γίνεται μέ απόλυτο σεβασμό προς τά κείμενα 
και προς τή μέχρι σήμερα γνώση μας γιά τή δύσκολη αυτή πε
ρίοδο τής κυπριακής ιστορίας σέ ενα κείμενο μοναδικής 
γλωσσικής καλλιέπειας και ακρίβειας. 

Τό καινούργιο υλικό προσφέρεται ώς μιά ακόμη πολύτιμη 
ψηφίδα στο επίπονο έργο ανάγνωσης ενός ουσιώδους τομέα 
τής νεότερης κυπριακής ιστορίας, έργο πού εγκαθιδρύθηκε μέ 
τήν 'Ιστορία Χρονολογική τής Νήσου Κύπρου τού Αρχι
μανδρίτη Κυπριανού - έκπορευθέν κι αυτό άπό τή Βενετία 
ακριβώς δυο αίώνες πριν άπό τό παρόν δημοσίευμα - προς τήν 
οποία συνεχώς παραπέμπει. 

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
Πνευματική Κύπρος, 

τχ. 362 (Ιανουάριος - 'Απρίλιος 1991) 


