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Από τη Γενική Ιστορία της Νήσου Κύπρου I. Κ. Περισηάνη 1904 

Το Παλαίκυθρο, Βασιλείς των Χύτρων 

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος υπ' αρ. 64 σελ. 3-11) 

ΤΟ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ 

Το χωριόν τούτο επεσκέφθημεν δις, 

την 19 Ιανουαρίου και 26 Φεβρουαρί· 

ου 191 Ο και εξητάσαμεν τα εν αυτώ 

αρχαία μνημεία. Εις τα νότια κρά

σπεδα του χωρίου παρετηρήσαμεν 

σειράν τάφων, ων το στόμιον είνε 

εστραμμένον προς νότον επί Τουρκο

κρατίας σuληθέντων υπό των εγχω

ρίων και των περιοίκων. Εντός ενός 

μεγάλου τάφου ανεκαλύφθη τότε 

μεγάλη μαρμαρίνη λάρναξ ήτις μέχρι 

προ 4 εη;Jν έκειτο εν αυτώ ότε ο 

Αρτ']φ βέης, υιός του Δικαστού Ατά 

βέη, εις ον ανήκεν η γη εν η ο τάφος 

κείται, μετεκόμισεν αυτήν εις την εν 

Ορνίθι Έπαυλιν του και εκείθεν εις 

Λεuκωσίαν. Την λάρνακα ταύτη ν 

είδομεν εν μηνί Απριλίω 191 Ο εν τη 

οικία του ειρημένου Βέη και λίαν εχά

ρημεν ανακαλύψαντες ότι αύτη 

φέρει επί της εξωτερικής μακράς 

πλευράς ίχνη Φοινικικής επιγραφής 

ης το αpχικόv γράμμα «λέ. = ό, ή τό, 

Επιμέλεια: Γpηyόpη Θεοφανίδη 

άρθρον αναφερόμενον εις το όνομα 

του νεκρού ανέγνωμεν. Μετά την 

ανακάλυψιν μας ταίπη καθυπεβάλο

μεν τω Αρήφ Βέη την παράκλησιν να 

δωρήοηται το αρχαίον τούτο και λίαν 

ενδιαφέρον μνημείον τω Κυπριακc)) 

Μουσείω, ούτος δε προθύμως υπε

σχέθη να πράξη ού ιω. Η μαρμαρίvη 

αύτη λάρναξ έχει μήκος 80 περίπου 

δακτ. και πλάτος 29 δακτ. Πληροφο

ρούμεθα παρά του γέροντος χ' Δημή

τρη Χ' Γεωργαλλή εκ Παλαικύθρου 

(Παλαιτζύτρου) όστις ανέσκαψε μετά 

πολλών άλλων την ειρημένην νεκρό

πολιν ότι εντός του εν λόγω μεγάλου 

τάφου ηυρέθησαν χρυσά κοσμήματα, 

υάλινα και πήλινα αγγεία. Εν άλλοις 

δε τάφοις επίσης ηuρέθησαν χρυσά 

ενώτια, πήλινα και υάλινα ωραία 

αγγεία, κύλινδροι, περίαπτα κλπ. 

άτινα επώλησαν εις τον τότε Τούρ

κον Διοικητήν της Λεuκοσίας και εις 

άλλους Τούρκους. Η μεγάλη μαρμα-



ρίνη λάρναξ ανεκαλύφθη τω 1872 
περιείχε δε τα οστά του νεκρού και 

πέριξ έξωθι υπήρχαν υάλινα ωραία 

αγγεία (παροψίδες κλπ) φέρουσαι 

κοσμήματα κλπ. Η νεκρόπολις αύτη 

προχωρεί βορειοδυτικώς του χωρίου 

μέχρι της «Καυκάλλας" (βραχώδους 

εδάφους) ένθα τάφοι ηνοίχθησαν και 

χρυσά κοσμήματα ηυρέθησαν. 

Εν τη νοτία γωνία του χωρίου ίσταται 

μέρος του νοτίου κολοσσιαίου τοίχου 

μετά ανατολικού τμήματος των συνα

φών εξαρτημάτων και μέρους της 

νοτίας κόγχης του ιερού μεγάλου 

Βυζαντιακού ναού. Κατά την εν τω 

χωρίω σωζομέvηv παράδοσιν τον 

Ναόν τούτο κατέσχον οι Τούρκοι 

κατά το 1570 - 1 μετατρέψαντες 
αυτόν εις Τουρκικόν τέμενος αφού 

έθεσαν πυρ εν αυτώ και κατέστρε

ψαν τα έπιπλα και όσας εικόνας οι 

χριστιανοί δεν ηδυνήθησαν να δια

σώσωσιν εκ της μανίας του παμφά

γου πυρός. Το κτίριον προιόντος του 

χρόνου κατέρρευσε, νυν δε σώζεται 

μόνον το άνω περιγραφέν τμήμα. 

Πέρυσιν οι Τούρκοι σκάπτοντες εν 

τοις ερειπίοις του ναού προς εξαγω

γήν πετρών εξέχωσαν πολλά θραύ

σματα σανίδων κεκαυμένων εν μέρει. 

Ότε τη 19η Ιανουαρίου 191 Ο (ημέραν 
των Θεοφανείων) επεσκέφθημεν τα 

ερείπια ταύτα επεστήθη η προσοχή 

μας υπό του συνοδοιJ φίλου κ Βαρ

νάβα Χ' Δημητρίου, Διδασκάλου του 

χωρίου, εις τινα θραύσματα σανίδων 

και εις μίαν πελεκητήν πέτραν. Εξε

τάσαντες την πέτραν παρετηρήσαμεν 
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μέρος ζωηρός εγχρώμου τοιχογρα

φίας δι' αμμοκονίας κατεσκευασμέ

νης κατά την αρχαίαν Βυζαντιακήν 

μέθοδον. Τούτο θεωρήσαντες ως 

μίαν σπουδαίαν μαρτυρίαν της αρχαι

ότητος της Εκκλησίας εφροντίσαμεν 

όπως τόσω τα θραύσματα των σανί

δων, όπερ θεωρούμεν ως θραύσματα 

των πυρποληθεισών αγίων εικόνων, 

όσω την πέτραν την φέρουσαν την 

τοιχογραφίαν μετακομισθώσιν εις το 

Μουσείον της Κύπρου και χαίρομεν 

ότι ηδυνήθημεν να περισώσωμεν 

έστω και τα μικρά και ασήμαντα 

ταύτα τεκμήρια της αρχαίας αίγλης 

του ναού εκείνου χάριν της ιστορίας 

της πατρίδος μας. 

Μετά την υπό των Τούρκων απόσπα

σιv του ιερού ναού των, του επ' ονό

ματι της Αγ. Αικατερίνης τιμωμένου, 

οι κάτοικοι του χωρίου ηναγκάσθη

σαν να κτίσωσι vαίδριον εκ πλίνθων 

όπερ ετιμάτο επ' ονόματι του Αγίου 

Γεωργίου. Τούτο νυν οι κάτοικοι αντι

κατέστησαν εν τη αυτή θέσει διό 

μεγάλου λιθοκτίστου ναού ον σκο

πεύουσι να καθαγιάσωσιv εις τιμήν 

της Υπεραγίας Θεοτόκου υπό την 

επωνυμίαν Γαλακτούσης ή Χρυσογα

λακτούσης, ως ούτοι κοινώς ονομά

ζουσιν αυτήν, άτε εν τω νοώ τούτω 

υπαρχούσης αρχαίας εικόνας της 

Παναγίας με την επωνυμίαν «Γαλα

κτοτροφούσα». Η aνίδρυσις της νέας 

Εκκλησίας ήρξατο τω 1895 και επε
ρατώθη τω 1906. 
Ανωτέρω (σελ. 803) παρεθέσο.μεv το 
εν σελ. 73 του χρονικού του Λ. 
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Μαχαιρά απαντών χωρίον το εις το 

Παλόκυθρον αναφερόμενον. Ίνα εξα

κριβώσωμεν εάν η εν τω χωρίω εκεί

νω μνημονευομένη εικών τυγχάνη να 

ήνε εν τη Εκκλησία του ειρημένου 

χωρίου μετέβημεν επί τόπου την ημέ

ραν των Θεοφανείων (6/19 Ιανουαρί

ου 191 Ο) και χαίρομε ν ότι η επίσκε

ψίς μας εκείνη δεν απέβη άκαρπος. 

Μετά την θείον λειτουργίαν εξήτασα 

απάσας τας εν τω εικονοστασίω και 

τας εν τοις γωνίαις της Εκκλησίας 

από πολλών ετών ερριμμένας και 

εγκαταλελειμμένος παλαιάς εικόνας 

ας εύρον πλήρεις κόνεως και εν κακί

στη καταστάσει, καθαρίσας δε ταύ

τας διέκρινα τους εικονιζόμενους 

αγίους μετά επιγραφών, το πλείστον 

κεκολοβωμένων, εν αρχαία Βυζα

ντιακή γραφή. Μεταξύ των κειμηλίων 

τούτων παρεττ)ρησα εικόνα μήκους 

43 εκατ. μ. και πλάτους 23 σχεδόν 

παντελώς εφθαρμένην πλήν των 

χρυσών στεφάνων 3 αγίων και ιχνών 

δύο δέλτων φερουσών μακράν επι

γραφήν εν μικροίς ωραίοις γράμμα

σιν εν αρχαία Βυζαντιακή γραφή, ης 

δυστυχώς μικρά τινά αποσπάσματα 

σώζονται μη δυνάμενα να αποτελέ

σωσι πλήρη λέξιν ως εξής: 

. . . Ε ... Λ. .. Ε ... επί της μιας δέλ του και 

... ITOY ... επί της ετέρας. 

Εν τω κέντρω της σανίδας υπάρχει 

μικρά τρίγωνος οπή εν η ευρίσκεται 

εντεθειμένον τρίγωνον θραύσμα 

παχείας υάλου, βαθέος κυανού χρώ

ματος. Επί της σανίδας σώζεται 

λεπτόν στρώμα κονιάματος εξ ασβέ-

85 

στου εφ ού εζωγραφήθησαν αι 3 

εικόνες. Εις το κάτω ήμισυ της εικό-

vος εζωγραφήθησαv δύο εικόνες 

αντιμέτωποι κλίνουσαι ολίγον τας 

κεφαλάς προς αλλήλας, ως τούτο 

διακρίνομεν εκ των χρυσών στεφά

νων, εις δε το άνω ήμισυ ή άλλη 

εικών βλέπουσα δεξιά και κρατούσα 

τας δυο ενεπιγράφους δέλτους. Εκ 

των σωζομένων ιχνών ριψοκινδυνεύ

ομεν την ιδέαν ότι η εικών αύτη είνε 

το υπό του Λ. Μαχαιρά αναφερόμε

νον «εικόνισμα» το οποίον ο Βασι

λεύς Ούγω Δ' ( 1324-1359) παρακλή

σει του Ιγvατίου Πατριάρχου Αντιο

χείας «ώρισεν και εζωγραφήσαν» 

παριστών «τον άγιον Χριστόφορον 

μάρτυραν, και τον άγιον Ταράσιον 

πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, 

και άγιον Τρύφον μάρτυραν και 

εγκαινιάσεν ο αυτός πατριάρχης κι 

εστείλαν το εις το Παλόκυθρον». (Λ. 

Μαχ. σελ. 73). 

Πλην της εικόνας ταύτης είδομεν τα 

εξής κειμήλια εν τη Εκκλησία ταύτη. 

1. Μικράν εικόνα της Βαίοφόρου 

φέρουσαν την κεκολοβωμένην επι

γραφήν εν αρχαία Βυζαντιακή 

γραφή. Η ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ (ΛΟΓΚΙΝ)ΟΝ 

!ΕΡΕΟΣ) . 

2. Εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος με 

την εξής επιγραφήν επίσης εν 

αρχαία Βυζαντιακή γραφή: Ο ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Παρά πόδας δε της εικό

νας + ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΘΕ(Ο) (Μ)ΟΡΦΟ; 

3. Μικράν εικόνα της Θεοτόκου με 

επιγραφήν Μ Ρ ΘV άνωθεν ένθεν δε 



και ένθεν Η Γ ΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΑ 

... ICXC. 
4. ~ν1ικράν εικόνα εις δύο τεθραuσμέ-

νην συγκρατουμένην δε διό σιδηρού 

ήλου εν τω κέντρω εντεθειμένου. 

Αύτη είνε λίαν εφθαρμένη κατά την 

αρχαιοτάτη δε μέθοδον εζωγραφη

μένη επί χονδροπάνου κεκολλημένου 

επί της σανίδας. Η εικών αύτη είνε 

του Αγίου Δημητρίου φέρει δε 

μακράν επιγραφήν, δυστυχώς λίαν 

αποσπασματικήν, εν τω αρχαιοτάτω 

ρυθμώ της Βυζαντιακής γραφής, 

παρεχούσης μεγάλος δυσκολίας περί 

την ανάγνωσιν ιδία δια το λιαν απο

σπασματικόν αυτής. Η επιγραφή 

αύτη άρχεται εκ του αριστερού άνω 

περιθωρίου και τελειώνει εις το 

δεξιόν περιθώριον της εικόνας ως 

εξής: (Ν) ΕΓ(Ι)ΝΕ ντ τ(Ρ)ΟΕΙ ... ΤΟ 
(Η) ... (Ν)Δ/ NOIC ... (Ε)VΓΕΡΜΧ ... Αι 
πρώτοι λέξεις ως βλέπομεν παρέχου

σι μεγάλην δυσκολίαν περί την 

συμπλήρωσιν και εξαγωγήν εννοίας. 

Μετά το άρθρον ΤΟ έπεται επίσης 

κεκολοβωμένη λέξις ην όμως δυνά

μεθα να συμπληρώσωμεν ως 

(ΚΙΝ)ΔνΝΟΙC και την τελευταίον ως 

ΓΕΡΜ(ΑΝΑ)Χ(Ον) ή Γερμανού από 

Χριστού ... 
5. Μεγάλην ωραιοτάτην εικόνα της 
Θεομήτορος, αρχαίας Βuζαντιακής 

τέχνης, καλώς διατετηρημένην. Τού

την οι χωρικοί είχον εγκαταλελειμμέ

νην εν τινι γωνία εν τω ιερώ και ηνα

γκάσαμεν αυτοι)ς να την θέσωσιν 

έξω εις το εικονοστάσιον. Αύτη 

φέρει επιγραφήν εν τη αρχαία Βυζα-
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ντιακή γραφή ως εξής: ΜΡ Θν και 

άνωθεν του Χριστού IC XC, εν δε τη 
κάτω δεξιά γωνία την επιγραφήν 

ΔΕ) Η CHC ΤΟν 
Δ) ΟΥΛΟΝ ΤΟν Θν 

Ν)ΤΖΟRΤΖΟν 

Εννοείται οίκοθεν ότι η ενθάδε παρα

τιθεμένη γραφή δεν είνε η αρχαία 

Βυζαντιακή εις ην αναφερόμεθα, 

λuπούμεθα δε διότι δεν έχομεν τα 

κατάλληλα στοιχεία προς αναπαρά

στασιν της ωραίας εκείνης γραφής. 

Η μέθοδος της ζωγραφικής ή εφαρ

μοσθείσα εν τήδε τη εικόνι επίσης 

είνε η αρχαία και ασφαλής μέθοδος ή 

γενομένη δι' επικολλήσεως χονδρο

πάνου επί της σανίδας, επ' αυτού δε 

επιχρίεται λεπτόν στρώμα aσβέστου 

(αμμοκονίας) και επ' αυτού εκτελείται 

η ζωγραφία εν ζωηροίς χρυσοίς και 

μελανοίς και ερυθροίc; χρώμασιν επ' 

άπειρον διατηρουμένοις. 

6. Εικόνα επιμήκη και στενήν παρι
στώσαν τον Αγ. Ιωάννην τον Πρόδρο

μο ν. Αύτη είνε θαυμασίας τέχνης 

είνε δε ειργασμένη διό της ανωτέρω 

εκτεθείσης μεθόδου, ως είνε και όλοι 

οι ανωτέρω περιγραφείσαι μικρότε

ροι εικόνες. 

7. Εικόνα του Αγίου Γεωργίου εν τω 
εικονοστασίω, ωραίας επεξεργασίας 

ουχί όμως τόσω αρχαία όσω οι άνω 

περιγραφείσαι. Το όνομα του Αγίου 

είνε γεγραμμένον εν ωραία Βυζα

ντιακή γραφή. Εν τη δεξιά άνω γωνία 

της εικόνας επιφαίνεται ο Ιησούς 

Χριστός δεικνύων δια της δεξιάς χει

ρός του την κεφαλήν του Αγ. Γεωργί-
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ου εν δε τη αριστερά κρατών πίνακα 

με επιγραφήν εν Βυζαντιακή γραφή 

«Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα». Κάτω 

θι του Ιησού παρίσταται η Ιερουσα

λήμ. Υπό τους πόδας του ίππου και 

την λόγχην του Αγ. Γεωργίου ασπαί

ρει ο Δράκων πλησίον της κεφαλής 

του οποίου ίσταται η Βασιλόπαις. Ο 

Αγ. Γεώργιος φέρει έφιππον όπισθεν 

του νεαρόν μορφήν (τον υιόν του 

ηγεμόνας) κρατούσαν εν μεν τη 

δεξιά υδρίαν εν δε τη αριστερά 

σάπωνα εντός δοχείου. Η όλη εικιiJV 

είνε ωραιότατα εζωγραφημένη. 

8. Βιβλίον. Αι Θείοι Λειτουργίαι των 

Αγίων Πατέρων ημc.ί)ν Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγά

λου και Γρηγορίου του Θεολόγου, 

εκδοθέν εν Ενετία τω 1795 εν τη 

"Τυπογραφία του πότε Δημητρίου 

Θεοδοσίου, νυν δε Πάνου Θεοδοσίου 

του εξ Ιωαννίνων». 

9. Λειτουργικόν περιέχον τος 1\cι

τουργίας των άνω 3 Φωστήρων της 

Οικουμένης εκδοθέν εν Ενετία τω 

1714 «Παρά Αντωνίω τω Βορτόλι,. 

Εις το εξώφυλλον υπάρχει χειρόγρα

φος σημείωσις "1729 επί Ναθαναήλ 

Κύπρου". Η σημείωσις αναφέρεται 

ως εικάζομεν εις την δωρεάν του 

βιβλίου εις Εκκλησίαν του Παλαικύ

θρου, αλλά Ναθαναήλ Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου δεν φαίνεται, εν τη ιστορία 

τουλάχιστον, να υπήρξε. Τω 1729 

Αρχιεπίσκοπος ήτο ο Σίλβεστρος 

όστις κατείχε τον θρόνον από του 

1718 - 1732, ως εκ τούτου η σημείω

σις παραμένει ανεξήγητος. 
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1 Ο. Τριώδιον. Ενετίησι παρά Ανδρέα 

τω Ιουλιανώ αχπβ= 1682. 
11. Μηνιαίον βιβλίον του Νοεμβρίου. 

Ενετίησι παρά Ανδρέα τω Ιουλιανώ 

1684. 
Εις την κατοχήν του εκ του χωρίου 

τούτου Μαρκαντώνη Παπά Βαρνάβα 

είδομεν «Βιβλιάριον, ήτοι «Διαφό

ρους Λόγους περί Πίστεως και Ευσε

βείας εις Θεόν, υπό Νεκταρίου Ιερο

μονάχου, εκδοθέν αδεία των εν 

Παταβίω Διδασκαλείω Ανακαινιστών 

τω 1731, Νοεμβρίου 13, εκ του Τυπο

γραφείου του Αντωνίου Βορτόλι εν 

Ενετία. Το βιβλιάριον έχει μικρόν 

Πρόλογον, ω τινι έπεται ο Πίναξ των 

περιεχομένων· τούτω δε έπεται 

εικών δύο χειρών εχουσών ορθίους 

και ανοικτούς τους δακτύλους. Επί 

των ορθtίJν δακτύλων της μιάς σημει

ούνται οι εκ 31 ημεpιίJν συνιστάμενοι 

μήνες, επί δε των κυρτιίJν οι εκ 30 

ημερι~v. Επί των δοκτι1λων της cτέ

ρας χειρός σημειούνται «Οι, Ε· Κόροι 

της Οικουμένης, ήγουν οι 5 Πατριάρ

χαι του σύμπαντος Κόσμου, εν τήδε 

τη σειρά· ο Κωνσταντινουπόλεως, ο 

1-\ντιοχείας, ο Ρώμης, ο Αλεξανδρεί

ας, και ο Ιεροσολύμων. Μετά την 

εικόνα ταύτην έπεται η Δήλωσις των 

ειρημένων Ανακαινιστών, εν η παρα

χωρούσι την άδειαν της δημοσιεύσε

ως του «βιβλιαρίου, τούτου, γεγραμ

μένη Ιταλιστί και Ελληνιστί. Η Δήλω

σις αύτη υπογράφεται ούτω «Κάρλος 

Ρουζίνης Κ. Προκουράτωρ, Ρεφορμά

τωρ, «Ιωάννης Πέτρος Πασκαλίγος 

Ρεφορμάτωρ, «Αυγουστίνος Γαδαλ-



δίνος από Μυστηρίων». 

Εν τέλει του Βιβλιαρίου παρατίθεται 

Λατινιστί και Ελληνιστί η '"Βούλλα» 

του Μακαριωτάτου Πάπα Λέοντος 

Δεκάτου και Επικύρωσις εις την 

Αυτήν του Αγιωτάτου Κλήμεντος του 

Εβδόμου. Το πρώτον έγγραφον εξε

δόθη τη 18η Μαίου 1521 το δε δεύτε
ρον τη 26 Μαρτίου 1526. 
Επί γηλόφου τινός νοτίως του Παλαι

κύθρου σώζονται ερείπια αρχαίας 

Εκκλησίας της Αγ. Άννης ανατολικώς 

δε του χωρίου περί την 1
/2 ώραν είδα

μεν μόνον τον ιερόν χώρον ον κατε

λάμβανεν αρχαία Εκκλησία της Αγ. 

Μαρίνης όστις τηρείται ακαλλιέργη

τος. Περί τος 100 υάρδας βορείως 

της θέσεως ταύτης κείται τρίγωνον 

ακαλλιέργητον "Μεζάρ γερί» καλού

μενον ήτοι Νεκροταφείον, όπερ οι 

περίοικοι θεωρούσιν ως πολύ αρχαί

ον. Εν άλλη θέσει "Κιζίλ Γερί» 

1ωλοuμένη περί τος 300 υάρδας δυτι
κώς του Νεκροταφείου τούτου ευρέ

θησαν προ τινων χρόνων ερείπια 

αρχαίων κτιρίων. Εν τη περιοχή 

ταύτη αναμφιβόλως έκειτο ή πολίχνη 

εις ην η Αγ. Μαρίνα ανήκεν. 

Τα ανωτέρω έστωσαν μια ζωηρά δια

μαρτυρία κατά των ξένων περιηγη

τών οίτινες περιτρέχοντες την νήσον 

με ταχύτητα πτήσεως κορώνης γρά

φουσι τος εντυπώσεις των πετώντι 

καλάμω δηλούντες ότι <<δεν εύρον 

ίχνος αρχαίων μνημείων μεταξύ 

Παλαικύθρου και Κυθρίας» (όρο 

<<Journey to Cyprus,, υπό Δρς. Λ. 

Ροσς, μεταφρ. Κόπαμ, 1910, σελ. 54-
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55). 

ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΧΥΤΡΩΝ 

Μετά τον Χύτρον, τον ιδρυτή ν και 

βασιλέα της ομωνύμου πόλεως, 

Ασσυριακός κύλινδρος αναφέρει 

βασιλεά τινά των Χύτρων Πυλαγούρα 

(=Πυθαγόραν), κατά τον Οπερχιού

μερ, όστις εβοήθησε δια των δώρων 

του εις τον εξωραισμόν της πόλεως 

Νινευί επί της βασιλείας του Ασσαρ

χαδδώνος 681-668· (όρο Κεφάλ. 
Σόλων σελ. 458-460). 
Εκ των εν τη αρχαία θέσει του βασι

λείου τούτου ανακαλυφθεισών επι

γραφών, ας δημοσιεύομεν εν Παραρ

τήματι, φαίνονται τα ονόματα δύο 

άλλων βασιλέων, άτινα όμως υποθε

τικώς συμπληρούμεν, άτε των επι

γραφών αποσπασματικών ουσών. 

Τούτων τον μεν καλοίιμεν (Ονασίοι

κον ιοόν του Στασι)οίκου, τον δε 

Ε3ααλρά}μ, Φοίνικα. Εvvοείτω ότι οι 

επιγραφαί ενδέχεται να αναφέρω

νται εις βασιλείς άλλων εν Κύπρω 

βασιλείων οίτινες δια την μίαν ή την 

ετέραν προς την πόλιν των Χύτρων 

ευεργεσίαν των ετιμήθησαν δια 

δημοσίων μνημείων. Ονασίοικός τις 

υπήρξε βασιλεύς της Πάφου, και 

Μορίου ο δε Στασίοικος ήν βασιλεύς 

του Μορίου. Όσον δ' αφορά εις τον 

βασιλέα Βααλράμ, η επιγραφή παλαι

ογραφικώς ανάγεται ίσως εις τον 9-6 

π.Χ. ωώνα. Αλλ' ο αρχαιότερος εκ 

των νομισμάτων γνωστός βασιλεύς 

του Κιτίου Βααλράμ φαίνεται ότι εβα

σίλευσε περί το 396 π.Χ. εκ τούτου δ' 




