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ΕΡΕΥΝΑ 

το Χρονικό του Ιωακείμ 

τnς Ανθriς Πέτσα-Σαββiδαυ 

«Και τάδε συν τοις άλλοις Ιωακείμ Οικονόμου Κnθnρίου» 
«Μαρτfω ΙΕ' εδtωpθώθn n παρούσα}) 

·στον n ζωιi ολοκλnρώσει τον κύκλο τnς, οι άνθρωποι φεύγουν και μαζί τους 
χάνεται και ξεχνιέται n εποχιi που ζιiσανε, τα έργα, π δράσπ και n ζωιi τους. 

Όμως τnν τελειωτικri αυτri λnσμονιά συγκρατούν ζωντανri τα γραπτά κείμενα, 

βασικά στοιχεία στn διατιiρnσn τnς μνιiμnς των χρόνων που πέρασαν. Μελε

τώντας τα, μπαίνουμε σ' ένα ξεχασμένο χώρο, άγνωστο σε μας τους νεότερους. 

και δενόμαστε μαζί τους σε τέτοιο σnμείο πολλές φορές, που έχουμε τnν 

αίσθnσn ότι και μεις ζιiσαμε στον ίδιο μακρινό χρόνο και άγνωστο χώρο. 

Ακροαζόμαστε με προσοχri, ψnλαΦίζουμε και διακρίνουμε τ' αχνάρια μιας επο

χriς που πέρασε και ενός κόσμου που χάθnκε. Ζούμε με τον ίδιο ρυθμό και 

βιώνουμε τα iδια συναισθriματα, τον ίδιο Φόβο, τις ίδιες αγωνίες. 'Ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για γραπτά που αφnγούνται ri εξιστορούν εποχές δύσκολες. παρακο
λουθούμε τότε τnν προσπάθεια του συγγραφέα να περάσει στο χαρτί τnν 

αγανάκτnσn, τnν απελπισία πολλές φορές, το φόβο και τnν απόγνωσn ... 

ο Κυθρεώτnς μοναχός Ιωακείμ που θα μας απασχολriσει έζnσε σε μια πολυτάρα

χn και δύσι<σλn για τn Κύπρο περίοδο, τnν περiοδο τnς τουρκοκρατίας. Για 41 
ολόκλnρα χρόνια συμπύκνωσε σε 12 μόνο σελίδες τα σnμαντικότερα γεγονότα 
τnς δικιiς του προσωπικriς ζωιiς αλλά και τnς ιστορίας τnς πατρίδας μας. Σε όχι 

επιτnδευμένπ γλώσσα, αΦnγείται γεγονότα όπως τα έζπσε ιi τα άκουσε, μιλά 

ακόμα και για τα δικά του πάθπ και παθιiματα, εξιστορεί, κριτικάρει. Ξεδιπλώνει 

τις σκέψεις του απονιiρευτα και με αφέλεια. Η αφriγnσri του αnλri και καθnμε

ρινιi, λες και απευθύνεται σ'ένα Φίλο ακροατri που, καθισμένος απέναντί του, 

ακούει χωρίς να διακόπτει ... 

1750-1791 μ,Χ. 

Η περίοδος που εξιστορείται στο Χρονικό του Ιωακείμ υπιiρξε μια πενnνταετία 

γεμάτn σnμαντικά αλλά και συνάμα τραγικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων 
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επιδπμία πανούκλας ιπανώλιςJ, επιδρομιl ακρίδων, aνομβρία και κακn σοδειά, 

οικονομικn εξαθλίωσn, λαϊκές εξεγέρσεις, εκκλnσιαστικn κρίσn κλπ. 

Η κακοδιοίκnσn τnς Κύπρου από τους Τούρκους τυράννους τnς, n μεγάλn 
καταπίεσn των κατοίκων, n αυθαιρεσία και ατιμία αυτών που κυβερνούσαν, n 
στυγνιl φορολογικn εκμετάλλευσn του πλnθυσμού nταν τα αίτια που ανάγκαζαν 

το λαό σε εξεγέρσεις όπως εκείνn του Χαλnλ (1764-1766), στnν οποία 

αναφέρεται εκτεταμένα στο Χρονικό του ο Ιωακείμ. Ακόμα, δυστυχώς, οι «εκα

τέρωθεν» διαβολές, n διαφθορά, n εμπάθεια nταν συνnθισμένο φαινόμενο μετα
ξύ των αρχόντων αλλά και των αρχομένων, όπως και μεταξύ των ιδίων των κα

τοίκων, κλπρικών και λαϊκών. 

Ακριβn εικόνα τnς συνθnκών που επικρατούσαν περιγράφει ο κ. Μυριανθόπου

λος στο έργο του ο Χατζnγιωργάκις Κορνέσιος ισ. 50>: "··· n rυρρανία, n βία και 
n απrιnστία, και εν γένει n διαφθορά των Αρχόντων, αflflά και των Αρχομένων n 
από τnς δουflείας nθικιi κατάπτωσις και διi εις τοσούτον ευrεrιείας ώστε να 

μετέρχωvrαι παν μέσον κοrιακείας, διαβοflιiς, συκοφαντίας και nρό παντός 

δωροδοκίας, ίνα δια τούτων ικανοnοιιiσωσι τnν άκραν αυτών Φιflοδοζίαν ti μάfl
rιον ειπείν τnν κενοδοζίαν και τnν φιrιαργυρίαν αυτών, ro τε Φίflαρχον και Φι
flόπρωτον, ποflflάκις δε και ίνα κορέσωσι τnν ζnflοτυπίαν ti και τnν εμπάθειαν 
αυτών, και εν γένει παν είδος κακίας, ιiτις εχαρακrιiριζε τους κflnρικούς εις ποflύ 

μείζονα βαθμόν ti τους rιαϊκούς». 

Στυγνοί, δυστυχώς, τύραννοι οι Διοικπτές τnς Κύπρου, καταδυνάστευαν τnν Κύ

προ τnν εποχn που έζnσε ο Κυθραιώτnς Μοναχός Ιωακείμ. 

Τζnλ Οσμάν Αγάς: ο κακός άρπαγας και εγκλπματίας που αποπειράθnκε το 1764 
να δολοφονnσει μέσα στο σεράι τον Αρχιεπίσκοπο nαϊσιο μαζί με άλλους αρ

χιερείς και τοπικούς παράγοντες ώστε να αποφύγει τις εναντίον του κατnγορίες 

για κλοπές, υπέρογκους φόρους κλπ. Και αν τελικά n απόπειρα απέτυχε - όπως 
δε θα μας εξιστοριlσει ο Ιωακείμ στο Χρονικό του - το συμβάν όμως αυτό ξεσn
κωσε το λαό τnς πρωτεύουσας που επιτέθnκε, κατέλαβε και λεnλάτnσε το 

Σεράι, «ιlρπασε το δnμόσιο ταμείο» και σκότωσε τον Τζnλ Οσμάν μαζί με 18 
άντρες τnς φρουράς του. 

Η πράξn αυτn nταν n αφορμιl για νέες φορολογίες τόσο στους Χριστιανούς όσο 
και στους Μουσουλμάνους για να επιδιορθωθεί το Σεράι, να ξαναμπούν στο δn

μόσιο ταμείο οι 500 χιλιάδες γρόσια που είχαν αρπαγεί και να αποζnμιωθούν οι 
οικογένειες του Τζιlλ Οσμάν και των φρουρών του. Με αφορμιl αυτn τn φορο

λογία έγινε n εξέγερσn του 1765-66. (βλέπε στn συνέχεια Εξέγερσn του Χαλιlλ>. 
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Ακόμα χειρότερος ο επόμενος Διοικnτnς, ο περιβόητος Αγάς χατζnμπακκnς: 

Κατόρθωσε με εύνοιες, δόλο, δωροδοκία και δολοΦονίες ακόμn, να γίνει ζαπίτnς 

τnς Λάρνακας προς το τέλος τnς δεκαετίας του 17 40, το δε 1771 τον βρίσκουμε 
να κατέχει τn θέσn του Αρχιταμία τnς Κύπρου. Τελικά μάλιστα κατάφερε να γίνει 

και Διοικnτnς τnς Κύπρου από το 1775 μέχρι το 1783. Για αρκετά χρόνια καταδυ· 
νάστευε τnν Κύπρο ολόκλnρn, αναστάτωσε μάλιστα τnν Κύπρο όταν, εκτός των 

άλλων κακών, προκάλεσε και σοβαριl εκκλnσιαστικn κρίσn τnν οποία ο 

συγχωριανός μας Ιωακείμ θα μας περιγράψει στο χρονικό του, αφού ο ίδιος υπnρ· 

ξε πρωταγωνιστnς και μάλιστα περιορίστηκε στπν Αμμόχωστο για δυό χρόνια. 

ο σύγχρονός του Ιωακείμ αρχιμανδρίτπς Κυπριανός αναφέρει στο έργο του Ιστορία 

ΧρονοflογικrΊ τπς ΝrΊσου Κύπρου (Βενετία 1788) <~Π Κύπρος τότε εδοκίμασε τοιαύ· 

τπν καταστροφrΊν ώστε να καταvrrΊσπ εις έσχατο ν κίνδυνον και ότι τα τοιαύτα κακά 

ετάραξαν πάvrας απαραflflάκrως καθώς εις τον καιρόν τπς Αflώσεωςι. 

Για τας πράξεις του οι Κύπριοι τον κατnννειλαν στnν Υψnλnν Πύλnν και ζητούσαν 

το θάνατό του, όπως δε θα δούμε εκτενέστερα παρακάτω. 

Χάριν τnς ιστορίας και για καλύτερη κατανόnσn των συνθηκών μέσα στις οποίες 

έζnσε και <~έδρασειι ο Κυθρεώτnς Μοναχός Ιωακείμ, αξίζει να αναφερθούμε στα 

κακά που έφερε το 1760 n πανούκλα <~rΊrις έΦθειρε μέγα μέρος των κατοίκωνιι 

και π ακρίδα n οποία έκαμε μεγάλn καταστροφιΊ στα γεννnματα. Οι κάτοικοι, 
τότε, ευρίσκοντο σε τέτοια κακn θέοn <~ως εκ των νόσων πoflfloί απέθαναν άflfloι 

δε ως εκ τπς ακρίδας και τπς ανομβρίας μπ δυνάμενοι να καταβάflωσι τους 

φόρους εγκαταf/ιμπάνοvrες τας οικογενείας αυτών έφευγαν εις άflflας χώρας.ιι 

ικ. Μυρ. σ. 36J Έφευγαν λοιπόν οι κάτοικοι, μετανάστευαν για να γλυτώσουν 
από τους βαριούς φόρους και n Κύπρος έφτασε σε αθλία κατάσταση. 

Αξίζει επίσπς να αναφερθεί ότι n φορολογία nταν αβάσταχτη, μάλιστα nταν 
πολλές φορές n «γενεσιουργός αιτίαιι για τις διάφορες εξεγέρσεις. 

Το 1703 ο Σουλτάνος είχε κάμει τnν Κύπρο ηγεμονία κάτω από τnν εξουσία του 
Μεγάλου Βεζύρn ο οποίος έστελλε στnν Κύπρο στρατιωτικό και πολιτικό Δοικnτn 

με τον τίτλο του Μουχασίλn, υπεύθυνο για τους φόρους. Το αξίωμα αυτό έδινε 

ο Βεζύρnς σε όποιον πρόσφερε περισσότερα χριlματα. Έτσι, όταν ερχόταν στnν 

Κύπρο ο Μουχασίλnς αυτός φρόντιζε πώς να βγάλει από τους κατοίκους όσο πιο 

πολλά κέρδn μπορούσε και n δυσαρέσκεια του λαού για τnν εκμετάλλευση αυτn 
nταν μεγάλn. 

Γράφει χαρακτηριστικά ο περιπγnτnς στnν Κύπρο μεταξύ 1764·1766 Τζιοβάννι 
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Μαρίτι: «Αυτό το όμορφο αί1ί1ά δυστυχισμένο νπσί δεν πρόκειται να aπο

θεραπευθεί ποτέ από rις πί1πγές που του έχουν συμβεί για τόσα ποί1ί1ά χρόνια, 

όσο θα εί;ακοί1ουθεί να κυβερνάται από ανθρcδπους που πί1πρώνουν ποί1ί1ά στο 

μεγάί1ο βεζύρπ για να γίνονται Κυβερνnτες τπς». ιΑ. πσυλίδn, Η Κύπρος ανά τους 

αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών τπς, Τόμος Δεύτερος). 

Σαν να μnν έφταναν τα κακά που οι κάτοικοι υπέφεραν από τnν κακοδιοίκnσn 

του Τζnλ Οσμάν και στn συνέχεια του ΧατζιΊμπακκtΊ, από τις κακοχρονιές και από 

τις θεαμnνίες, και εξωτερικά πολιτικά γεγονότα πρόσθεταν περισσότερα φορο

λογικά βάρn στους ώμους των κατοίκων. 

Οι Τούρκοι πολεμούσαν με τους Ρώσσους και ζnτnσαν το 1769 οπό τnν Κύπρο να 
δώσει μια μεγάλn ποσότnτα παξιμάδι, πολύ περισσότερn απ' όσn ο τόπος, 

ρnμαγμένσς από τnν ανταρσία και τnν κακn σοδειά, μπορούσε να παράξει. Οι 

Ρώσσοι νίκnσαν τους Τούρκους. Με τις νίκες τους αυτές κυριάρχnσαν σε ολό

κλnρn τnν ανατολικri Μεσόγειο και επnρεάστnκε όπως nταν φυσικό και π Κύπρος. 

ο Μουχασίλnς και οι προεστοί προσπάθnσαν να τα έχουν καλά με τα πλοία που 

άραζαν tΊ που ναυαγούσαν στις παραλίες τους. Η Πύλn έστειλε στρατό και, όπως 

nταν n συνnθεια τnς Οθωμανικnς Αυτοκρατορίας, τα έξοδα για τn συντιiρnσιi του 
επωμίζετο ο ντόπιος πλnθυσμός. Οι προεστοί των Ρωμιών και των Τούρκων βρέ

θnκαν σε δύσκσλn θέσn και αναγκάστnκαν να δανειστούν τα χριiματα που χρειά

ζονταν για να πλnρωθεί το στράτευμα. Ευτυχώς n Οθωμανικn Αυτοκρατορία και n 
Ρωσσία έκλεισαν ειριiνn ιγνωστri ως Συνθιiκn του Κουτσούκ ΚαϊναρτζιiΙ το 1774 
και n Κύπρος nσύχασε. 

Στις δύσκολες αυτές καταστάσεις που περνούσε τότε n Κύπρος και στις λαϊκές 
εξεγέρσεις τnς εποχιiς διαπιστώνουμε τn συνεργασία ανάμεσα σε Έλλnνες και 

τούρκους τnς Κύπρου. Κοινό σnμείο επαφtΊς αποτελούσαν τα οικονομικά και 

κοινωνικά προβλnματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι δυο κοινότnτες κι οι 

αρχnγοί τους. 

ο ρόλος της Εκκλησίας στην περίοδο 1750-1791 

Σε ολn τn διάρκεια τnς Οθωμανικιiς κατοχnς n Εκκλnσία τnς Κύπρου διατnρούσε 
επαφές και σχέσεις με άλλες Ορθόδοξες Εκι<λnσίες. Ιδιαίτερn όμως σχέσn ανα

nτύχθnκε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο τnς Κωνσταντινούπολnς στο οποίο εί

χαν σχεδόν μόνιμn πρόσβασn οι Κύπριοι και μέσω εκείνου, στnν κεντρικιi οθω

μανικιi εξουσία, δnλαδιi στnν Υψnλιi Πύλn. Σε αρκετές περιπτώσεις με τnν 

μεσολάβnσn ιi και τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου εισακούστnκε n 
φωvιi των κυπρίων ιεραρχών στnν Κεντρικιi Οθωμανικιi εξουσία. 
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Ειδικά στπν περίοδο 1750-1791 θα δούμε πως οι προς τπν Υψπλn Πύλπ μεσο
λαβιlσεις του Πατριαρχείου όπου προσέφευγαν οι Κύπριοι nταν συχνές, όπως 

συνέβπκε στπν περίπτωσπ τπς οξείας κρίσnς στους κόλπους τπς εκκλπσίας με τπν 

καθαίρεσπ του Αρχιεπισκόπού Χρύσανθου και των 3 μπτροnολιτών στπν οποία θα 
αναφερθούμε σε έκτασπ στπ συνέχεια. Θα πρέπει επίσπς να αναφερθεί ότι 

υπιlρξαν και περιπτώσεις όπου το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρέθπκε σε δύσκολπ 

θέσπ για ζπτnματα σχετικά με τπν Κύπρο n και εξαναγκάστπκε από τπν γψπλιl 
Πύλπ να πάρει αποφάσεις σχετικές προς εκκλπσιαστικά πράγματα τπς Κύπρου, οι 

οποίες nταν αντικανονικές. Περίπτωσπ οικουμενικού πατριάρχπ Κυρίλλου Ε' που 

το 1753 παύθπκε από τον σουλτάνο γιατί θεωριlθπκε ως στασιαστnς όταν 

προσπάθπσε να βοπθιlσει κυπριακn αποστολιl που είχε στείλει ο Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου Φιλόθεος με αίτπμα τπν ελάττωσπ τπς βαρύτατπς φορολογίας. 

Κάτω από δεδομένες τις σκλπρές και επικίνδυνες συνθιlκες, π Εκκλπσία τπς 

Κύπρου είχε να διαδραματίσει ένα πολυδιάστατο και σπμαντικό ρόλο, έπρεπε 

όμως να δρά με πολλιl προσοχn και περίσκεψπ. Η θέσπ τπς nταν συνέχεια πολύ 

δύσκολπ. Ήταν αναγκασμένπ να εκπροσωπεί το ποίμνιό τπς, να το προστατεύει 

και να το απαλλάσσει από τυρρανικούς και πολλές φορές αιμοσταγείς εγκλπ

ματίες aξιωματούχους, αλλά και να λογοδοτεί από μέρους του λαού και συχνά 

να υφίσταται και τις συνέπειες. και τούτο σε ένα καθεστώς όπου, όπως ξέρουμε, 

δεν επικρατούσε δικαιοσύνπ. αλλά κυριαρχούσε π καχυποψία και π διαφθορά. τα 

πάντα μπορούσαν να παρεξπγπθούν, όλα nταν δυνατά να γίνουν με τπν δωρο

δοκία και τπν συκοφαντία. 

Γι' αυτούς τους λόγους π εκκλπσία ανέλαβε πολλές φορές αποστολές στπν 

Κωνσταντινούπολπ και αναγκάστπκε να δώσει ακόμα και σκλnρούς και επικίν

δυνους για τους ιεράρχες αγώνες, των οποίων π θέσπ nταν πάντα επισφαλιlς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθ' όλπ τπ περίοδο τπς Οθωμανικnς κατοχnς οι παύσεις 

και οι αναγκαστικές παραιτnσεις ιεραρχών δεν nσαν σπάνιο φαινόμενο. Κύπριοι 

ιεράρχες εξαναγκάστπκαν από τους Τούρκους σε παραίτπσπ n στάλπκαν στπν 
εξορία n και εκτελέστπκαν. 

Το γεγονός ότι οι κατά καιρούς διοικπτές τπς Κύπρου αγόραζαν τα διάφορα 

αξιώματα και, ως επακόλουθο αποσκοπούσαν και στπν απόσβεσπ των χρπμάτων 

τπς εξαγοράς αλλά και στο κέρδΟς, τους ωθούσε να επιβάλλουν αβάσταχτους 

φόρους μετερχόμενοι αδικίες, πιέσεις και aρπαγές. Ενάντιος σε αυτn τπν αδικία, 

κατά των αγάδων και υπέρμαχος του λαού στέκονταν πάντα ο Αρχιεπίσκοπος 

που έπεφτε σε δυσμένεια από τους υψπλούς προστάτες των αγάδων, όταν τον 

κατάγγελλαν στπν Κωνσταντινούπολπ. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τπν κα-
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θαίρεσπ των προκαθι'iμενων τπς εκκλπσίας και τπν επιβολι'i στο λαό άλλων. 

aρεστών στους Τούρκους κατακτπτές. 

Χαρακτπριστικό παράδειγμα τπς υπό επισκόππαπ εκκλπσιαστικnς περιόδου. π 

περίπτωσπ του Αρχιεπισκόπου Φιλόθεου ο οποίος όταν πι'iγε οτπν Κωνσταντι

νούπολπ για να καταγγείλει τπν απλπστία των αγαδων και τις βαρύτατες φορο

λογίες, ιικατόρθωσε μέν ίvα καταπείσn τον Μ. Βεζύρn όπως εtιαττώσει τους 

φόρους, αtιtιά διαβtιnθείς εσrάtιn εις Κύπροv σιδnροδέσμιος και ενεβtιιiθn εις 

φυnακιiν» και. με παράνομπ εκλογri, έγινε αρχιεπίσκοπος ο Νεόφυτος ο οποίος 

μάλιστα χειροτονriθπκε εκτός Κύπρου. στπν Κωνσταντινούπολπ. 

Σταδιακά π Εκκλπσία τπς Κύπρου απέκτπσε και μεγάλο κύρος και μεγάλπ δύναμπ 

- π οποία πλriττεται σοβαρότατα με τις σφαγές των αρχιερέων τον Ιούλιο του 

1821. το 1754. ο Αρχιεπισκόπος Φιλόθεος, αφού εν τω μεταξύ αποκαταστάθπκε 
στο θρόνο του. κατάφερε, ιψε αυτοκρατορικό διάταγμα Ιχάτrι χουμαγιούν! ο 

Αρχιεπίσκοπος και οι rρείς μnrροποtιίτες vα αναγνωρίζονται ως εκπρόσωποι των 

χριστιανών στον νnσί Ιεθναρχικιi ιδιότnτα! με δικαίωμα να καταγνέtιtιουν στnν 

υψntιιi Πύtιn. δntιαδιi γίνονται κράτος μέσα στο κράτος. Εnίσnς επικυρώνεται ο 

διορισμός του αρχιεπισκόπου ως γενικού φοροεισπράκτορα και καθορίζεται στα

θερό ετιiσιο ύψος του Φόρου που θα ntιnρώvει ο ραγιάς ... ". <Κώστα Γραικού, 
κυπριακιi ιστορία, ο. 175>. 

Η ευρύτερπ αυτri εξουσία ι'iταν ελαφρυντικι'i για το λαό. αφού τον απάλλαξε από 

τις πιέσεις που ασκούσαν οι φοροεισπράκτορες. Τούτο όμως εξυπάκουε μεγάλες 

ευθύνες για τους ίδιους τους Αρχιερείς, γιατί από τπ μια οι Αρχές απαιτούσαν 

τους φόρους και από τπν άλλπ αυτοί λόγω φιλευσπλαχνίας δεν εισέπρατταν 

τους φόρους από τους Φτωχούς, με αποτέλεσμα το έλλειμμα <λοιπάδες> στο 

συνολικό ποσό του χρέους που όφειλαν να το καταβάλλουν οι ίδιοι. Γι αυτό και 

αναγκάζονταν να δανείζονται με ψπλά επιτόκιο από ξένους και μάλιστα 

αλλόθρπσκους και από τους Προξένους που τότε κατοικούσαν στπ Λάρνακα. 

<Αθανασίου Κομνπνού γψπλάντπ. Τα μετά τnν Άtιωσιν. ο. 795) 

Ακόμα οι Αρχιερείς όπως αναφέρθπκε. λόγω τπς ποιμαντορικriς ιδιότπτάς τους 

και ως υπέρμαχοι των αδικουμένων. αναγκάζονταν να καταγγέλλουν τις αδικίες 

των εδώ αρχόντων με αποτέλεσμα να κατπγορούνται και να διαβάλλονται στπν 

κεντρικι'i Κυβέρνπσπ. Έτσι, είτε καταδιώκονταν και ζούσαν εξόριστοι. είτε κπ

ρύσσονταν έκπτωτοι του θρόνου στον οποίο στπ συνέχεια και πάλι ανακα

λούνταν. <Φιλόθεος 1734-1759, ΠαΤσιος 1759-1766. Χρύσανθος 1767-1810>. Και 
οι τρεις λοιπόν Αρχιεράρχες τπς 5Οετίας κπρύχθπκαν. για κάποια χρονικri περίοδο 

έκπτωτοι και αντικαταστάθπκαν. απόδειξπ όπως αναφέρθπκε και πιο πάνω. των 
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αυθαιρεσιών των κυβερνώντων, τnς έκρυθμης κατάστασης που μαζί με όλα τα 

συνεπακόλουθα μάστιζε το λαό και λόγω ακόμα, δυστυχώς, τnς «υφαρπαγιlς>• 

των εκκλησιαστικών αξιωμάτων από μερίδα «ευτελών» κληρικών που αμαύρωναν 

το κύρος της εκκλησίας ... 

και έτσι n ιστορία επαναλαμβάνεται με τnν εκκλησία να μnν περιορίζεται πάντα 
στον ρόλο που τάχθηκε να διαδραματίσει ... Σοβαρά προβλιlματα δnμιουργn
θnκαν αλλά και κρίσεις στους κόλπους τnς Εκκλησίας της Κύπρου, τα οποία 

οδιlγnσαν επανειλημμένα σε διάσπαση και διαμάχες, όταν διάφοροι κληρικοί 

κατόρθωσαν να εξαγοράσουν τα ύψιστα αξιώματα του αρχιεπισκόπου Π επι

σκόπου σε βάρος άλλων ιεραρχών που εκδιώχθηκαν από τους θρόνους τους. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κ. Ι Μυριανθόπουλος « ..• καθ' όν χρόνος βαρύς ζυγός 

αππνούς τυρρανίας επεκόθπτο επί του rpαxfιfloυ ταflαίπωρου f/αού, ενώ αΦ' 

ενός υπfιρχον αflπθείς πνευματικοί ποιμένες, και αυτfιν τπν ζωfιν υπέρ του 

ποιμνίου θυσιόζονrες, αφετέρου όflfloι, ταπεινοί το φρόνπμα και ευτεflείς, εθε· 

flοκόκως φερόμενοι, ενfιδρευον όπως υφαρπάσωσι πρόσκαιρόν τι έστω και αrι

μωτικόν αξίωμα, και ούτω τα προνόμια παραβflόπτονες και τα θέσμια κατα· 

παrούνrες, υπέσκαπrον τπν υπόστασιν τπς Εκκf/πσίας και συνετέflουν εις τπν 

διαρκfι του Γένους δουflείαν». 

Η Μονή και το κοιμητήριο Παλοuριωτίσσnς 

ο Ιωακείμ μόνασε στην νέα Μονn Παλουριωτίσοnς n οποία βρισκόταν στn θέση 
τnς εκκλησίας τnς Παναγίας Παλουριώτισσας. Η παλαιά μονn Παλουριωτίσσnς 

βρισκόταν μέσα στα τείχη τnς Λευκωσίας, στην περιοχn μεταξύ των παλαιών 

τειχών των Λουζινιανών και των νέων των Ενετών. ΚατεδαΦίατnκε από τους Ενε

τούς όταν αυτοί αποφάσισαν τnν κατεδάΦισπ των Λουζινιανών τειχών για περισ· 

σότερη προστασία των κατοίκων τnς Λευκωσίας λίγο πριν την κατάληψη τnς Κύ· 

πρου από τους Τούρκους. Η παλαιά μονn πρέπει να βρισκόταν κοντά στπν πύλη 

Αμμοχώστου σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τn σnμερινn εκκλησία τnς 
Παναγίας στην Παλουριώτισσα. Το μοναστnρι nταν από τότε που ιδρύθηκε <πιθα

νόν τον 4ο αιώνα> μέχρι και των Ενετών, <15671 γυναικείο. Το νέο μοναστnρι 
κτίστηκε και λειτούργησε μετά την άλωση της Λευκωσίας από τους Τούρκους και 

από γυναικείο μεταβλιlθnκε «εις ανδρώον». 

Η Μονn Παλουριωτίσσnς βρισκόταν στο ανατολικότατο μέρος τnς Λευκωσίας και 

σε «υπnνεμον» θέση, γι αυτό και χρnσιμοποιnθnκε ο περίβολός τnς ως νεκρο

ταφείο με τnν ονομασία «Κοιμnτιlριον». 
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Η Moνli Παλουριωτίσσnς μέχρι το 1887 ανιiκε στnν Αρχιεπισκοπιiν και τnς Μονιiς 
προϊστατο aξιωματούχος nγούμενος μέχρι τουλάχιστον το 1767 όπως φαίνεται 
και από το ιστορικό του Ιωακείμ, όπου ο Ιωακείμ βρίσκουμε να ονομάζεται 

άλλοτε οικονόμος και άλλοτε nγούμενος. Από το 1767 αρχίζει πλέον n διοίκnσn 
τnς μονιiς από απλούς οικονόμους, οι οποίοι όμως φέρουν τον τίτλο του 

ηγουμένου, όπως συμβαίνει και σε διάφορα μικρά μοναστιiρια. 

ο πανάρετος υπιiρξε ο προκάτοχος του Ιωακείμ εις τnν nγουμενίαν τnς Μονιiς 

αφού διαδέχθηκε τον nγούμενο Ιωαννίκιο. ο Πανάρετος το 1767 έγινε Μnτρο
πολίτnς Πάφου. 

Διάδοχος του Ιωακείμ στnν nγεμονία τnς Μονιiς ιiταν ο Ευγένιος, που συνέχισε 

το χρονικό του Ιωακείμ. Η καταγραΦΙi του Ευγένιου όμως αφορούσε αναφορά 

ονομάτων ζωντανών και νεκρών και όχι καταγραφιi γεγονότων " ... εις έν μόνον 
Φύflfloν, όστις αναγράφει noflflά ονόματα ζώντων και νεκρών, ών εμνnμόνευειι. 

Μετά από τον Ευγένιον οικονόμος τnς μονιiς έγινε ο Χρύσανθος από τnν Παλου

ριώτισσα, ο τελευταίος οικονόμος τnς Μονιiς. 

ο Κυθήριος Μοναχός Ιωακείμ 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, ο μοναχός Ιωακείμ γιός του «παπα κυρ Νικόλαου 

και τnς Αργυριlς« όπως ο ίδιος αναφέρει, nταν από τnν Κυθρέα γι' αυτό και στο 

Χρονικό του ονομάζει τον εαυτόν του «Κυθnριονιι. Λίγα ξέρουμε για τn ζωιl του, 

ως κοσμικού και ως ιερωμένου. 

Εντοπίζουμε, στnν μελέτn του Γ. Ι. Καργώτου, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΙΓ' 

<1949) «Η Μονn τnς Παλουριωτίσσnς», στις σο. 76-81, όπου καταγράφονται τα 
<~Ιερά σκεύn, έnιnflα, χωράφια και δέντρα τnς μονrίς υπάρχοντα κατά το έτος του 

καταρτισμού του κτnματοflογικου κώδικας τnς Αρχιεπισκοπrίς 11780!", αναφορές 
σε κτnμοσύνn τnς Μονnς εις Κυθρέαν: 

ΔJ ΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΕΛΙΑΙΣ ΤΟντΗΣ <σελ. κώδικος 762) 

εις άγιον ανδρόνικον κυθρέας εις τnν γούππα παπα νικολάου 

εις το του υιού του Ιωακείμ 

ρίζες 1 
ρίζες 1 

Από τnν περιγραφn συμπεραίνουμε πως πρόκειται για δωρεές του πατέρα του 

Ιωακείμ και του ιδίου, εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει n πλπροφορία πως ο 
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παπανικόλας ζούσε n nταν ιερέας, n είχε κτnματα στπν ενορία του Αγίου Ανδρο· 
νίκου τπς Κυθρέας και έτσι τον τοποθετούμε γεωγραφικά στπν συγκεκριμένπ 

ενορία τπς Κυθρέας. 

ο Ιωακείμ υππρέτπσε στπν αρχn ως απλός μοναχός «υποτακτικός» του πγουμέ· 

νου τπς Μονnς Παλουριωτίσσπς Παναρέτου. Στο χρονικό του ο ίδιος αναγράφει 

τους σπμαντικούς σταθμούς τπς μοναστπριακnς του ζωnς λέγοντας πως το 1758 
χειροτονnθπκε από τον Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο Ιεροδιάκονος και πως το 1762 ο 
Αρχιεπίσκοπος ΠαΤσιος τον χειροτόνπσε ιερομόναχο στο κοιμπτnριο τπς Πα· 

λουριώτισσας. Το 1767 στις 14 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει, διορίστπκε Οικο· 
νόμος του κοιμπτπρίου Παλουριώτισσας από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, και 

κατά τον Γ. Ι. Καργώτπ " ... διορίσας συγχρόνως αυτόν ως nγούμενον τnς Μονnς. 
Ούτως ο Ιωακείμ διεδέχθn εν τn nγουμενία τnς μονiίς πanουριωτίσσnς τον γέ· 

ροντό του τέως nγούμενον Πανάρετον, ανεΠθόνrα τον Μnrροποnιτικόν θρόνον 

Πάφου τn 14n Ιανουαρίου 1767" <Κυπριακοί Σπουδαί, τ. ΙΓ', «Η μονn Παλουριω· 

τίσσπς», σ. 62J. 

Όμως τσ φώτα τπς δπμοσιότπτας στράφπκαν στο άτομό του και το όνομά του 

γράφτπκε στπν πολυτάραχπ ιστορία τπς Κύπρου όταν το 1783 αναμείχθπκε «στο 
εκκλπσιαστικό πρόβλπμα» τπς εποχnς ως «επιβάτπς» του μπτροπολιτικού θρόνου 

Πάφου, εγκάθετος κατά τους ιστορικούς μελετπτές του Χατζπμπακκn για 8 περί· 
που μnνες. Το 1784 εκλέγεται - ουσιαστικά δεν επρόκειτο για εκλογn αλλά για 

επιλογn του ίδιου του Χατζπμπακκn - στπν θέσπ του Μπτροπολίτπ Πάφου για 

μόνο 8 μnνες οπότε και καθαιρείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχπ Γαβριnλ. 
τιμωρείται και στέλλεται στο Φρούριο Αμμοχώστου όπου μένει για δύο χρόνια. 

μέχρι τπς αθώωσnς του το 1785. τα σχετικά με το ρόλο του στπν κρίσπ αυτn τπς 
εκκλπσίας ιστορούνται στπ συνέχεια, στο κεΦ. «1783. Η Κσθαίρεσπ του Αρχ. 
Χρυσάνθου κλπ.», <παρ. βλέπε σ. 32J. 

το γιατί, όπως αναφέρει στο Χρονικό του, τον «επέλεξαν ως Μπτροπολίτπ» οι 

σύγχρονοί του, παραμένει αναπάντπτο. Ήταν άραγες ο Ιωακείμ «εξέχουσα Φυ· 

σιογvωμία» τπς εποχnς του, n nταν όργανο του Χατζπμπακκn n υπnρξε τόσο 
φιλόδοξος n έστω αΦελrlς, ώστε να δεχτεί αβασάνιστα το διορισμό; Η μnπως, 
διερωτούμαι, έπειδrl ο προπγούμενος Μπτροπολίτπς Πάφου nταν ο πνευματικός 

του πατέρας και προκάτοχος τπς πγεμονίας τπς Μονnς Παλουριωτίσσπς, αβα· 

σάνιστα άλλοι τον πρότειναν ως διάδοχό του Πανάρετου και αυτός αβασάνιστα 

έβαλε τον εαυτό του σε περιπέτειες; Γράφει ο ίδιος χωρίς να αναφέρεται στο 

παρασκnνιο, ούτε να δικαιολΟγεί το γιατί στο Χρονικό του αΦnνοντας έτσι σκο· 

τεινό το ρόλο που διαδραμάτισε: 
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«Και επίασεν όfJσυς τους προεστούς τnς Λευκσσίας με φοβέρες και απnΙJές 

μεγάfJες και εκάθnσαν βσύfJΙJες' και έστειΙJαν τες του Α γίσυ Οικουμενικού πώς 

τους Αρχιερείς τnς Κύπρου δια το ζαflσύμιν• όπου κάμνουν δεν τους θέflσμiν, 
και μίαν ώραν το σγflnγσρώτερσν να μας εσrιiflnς τnν άδειαν και δια πρσσταγιiν 

σας να διαflέζωμεν τέσσερnς καflσγέρσυς να συστιiσωμεν νέους Αρχιερείς 

και έσrειflεν σ άγιος Οικουμενικός Κύρ Γαβριιifl γράμμαν και εδιώριζεν τους Λευ

κσσιάτες να διαflέζσυν τέσσερεις Καflσγέρσυς όποιους θέflσυν να τους συ

σrιiσσυν εις τον τόπον των Αρχιερέων όσον να nδσύν πώς να περάσn n υπόθεσις 
αύτn· και έγnνεν πσfJΙJές φορές συνάθροισις των Προεστών τnς Λευκσσίας εις 

τnν Αρχιεπισκσπιiν και εδιάΙJεζαν τον Καθnγσύμενσν Μαχαιράδσς Κύρ Ιωαννίκισν 

δια υπσψιiφισν τnς Αρχιεπισκσπιiς, και δια τον θρόνσν Λάρνακας τον Κύρ Χρύ

σανθσν Σκευσφύflακαν Αγίου Λαζάρου και δια τον θρόνσν Κερυνίας τον έζαρχσν 

του αυτού θρόνου Κύρ Ιωαννίκσν· δια τον θρόνσν τnς Πάφου εσύστnσαν εμέναν 

τον αμαρτωflόν Ιωακείμιι. 

Όπως ο ίδιος δικαιολογεί τnν εκλσγn του στο Χρονικό, αυτn θα nταν πρόσκαιρn, 

«όσον να nδούν πώς να περάσπ n υπόθεσις αύτn· και ακόμα πως δεν nταν εγκά
θετοι από τον Χατζnμπακκn αλλά " ... έγnνεν πoflflές φορές συνάθροισις των 
Προεστών τnς Λευκσσίας εις τnν Αρχιεπισκσπιiν και εδιάfJεζαν τον Καθnγσύ

μενσν ... " για δε τον εαυτό του « .. εσύστnσαν εμέναν τον αμαρτωΙJόν ιωακεfμιι. 

Αντίθετn όμως γνώμn εκφράζει ο Αθανάσιος Κομνnνός Υψnλάντnς, Μετά τnν 

Άflωσιν, 1784. «'Οθεν σ μσυχασίflnς αΦ' εαυτού διώρισε και Αρχιεπίσκσπσν και 
rρείς επισκόπους και αυτοί παρανόμως εδέχθnσαν τον δισρισμόν εΙJπίt;σντες τn 

παρατάσει του χρόνου να συσταθούν και να επικυρωθούν εις τnν ασεβιi ταύτnν 

επιπιiδnσινιι. 

Η σχέσn ακόμα Ηγουμένου <Πανάρετου! και μοναχού <Ιωακείμ> μέσα στο ίδιο 

μσναστnρι φαίνεται να nταν ιδιαίτερn, τον αποκαλεί μάλιστα «άγιον καθπγού

μενον». Είναι λοιπόν άξιον απορίας, πώς ο Ιωακείμ αναμειγνύεται στο εκκλn

σιαστικό ζιlτnμα και αποδέχεται «διορισμόιι από τον Χατζnμπακκn, ως Μnτροπο

λίτn Πάφου, στn θέσn του τέως nγούμενού του πανάρετου, του οποίου -ακόμα 

και μετά τnν ατυχn έκβασn τnς χειροτονίας του στο θρόνο τnς Πάφο, τα 

βασανιστnρια και κακουχίες που υπέφερε στο φρούριο τπς Αμμοχώστου - όταν 
ο πανάρετος αποθνnσκει καταγράφει το !3άνατό του στο Χρονικό του, τον απο

καλεί μάλιστα «αγιότατο γέροντά τουιι και εύχεται για τn σωτnρία τnς ψυχnς 

του. 
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Σημαντικά Γεγονότα που εξιστορούνται στο Χρονικό 

Εξέγερση του Χαλήλ: Ένα μέρος του Χρονικού στο οποίο αξίζει να σταθεί 

κάποιος είναι η εξέγερση του 1765-66 <λαϊκn εξέγερση του Χαλήλ κατά τον 
Άντρο παυλίδn, ιστορία τnς Νnσου Κύπρου. 4°' τόμος, σ. 128) που έγινε με 
αφορμn τnν επιβολιl φορολΟγίας 14 γρόσια για κάθε χριστιανό και τα μισά για 
κάθε Οθωμανό). Διοικnτnς ήταν ο Τζιlλ Οσμάν για τον οποίο γίνεται αναφορά πιο 

πάνω και όπως αναφέρθηκε. οι κάτοικοι κατέστρεψαν το Σεράι, άρπαξαν το δη

μόσιο ταμείο και σκότωσαν τον Τζnλ Οσμάν μαζί με 18 άλλους. Οι Χριστιανοί αν 
και έκριναν το ποσό υπερβολικό, πλήρωσαν «το πρόστιμο», οι μωαμεθανοί όμως 

αντέδρασαν. Τότε οι κάτοικοι τnς Μεσαορίας στασίασαν. κινιlθnκαν προς τnν Κυ

θρέα, κατέλαβαν του αλευρόμυλους που ήταν πολύ σημαντικοί για τnν τρο

φοδοσία τnς Λευκωσίας με αλεύρι και έτσι απειλούσαν τnν πρωτεύουσα με 

πείνα. Στις 27 του Ιούλη 1764 στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεnμονα στn Μύρ
του οι επαναστάτες κnρυξαν αρχηγό τους κάποιο Χαλnλ Αγά φρούραρχο στο 

κάστρο τnς Κερύνειας. Με τους οπαδούς τους ο Χαλιlλ κυριάρχησε σε όλο το 

Νησί και απαγόρευσε στους κατοίκους τnς να πληρώνουν τους φόρους. Ο μου

χασίλnς υποσχέθηκε nως δεν θα ζnτnσει είσπραξη των φόρων και έτσι ο Χαλιlλ 

αποσύρθηκε στην Κερύνεια. Επειδιl όμως είδε nως δεν πραγματοποιnθnκαν οι 

υποσχέσεις ξαναγύρισε απειλώντας τn Λευκωσία. Έκαμε αποκλεισμό τnς πόλης, 

εμπόδιζε τα τρόφιμα να περάσουν και ο πληθυσμός άρχισε να πεινά. Στην 

ύπαιθρο όλος ο πληθυσμός nταν ξεσηκωμένος και όλοι οι τούρκοι είχαν πάρει 

το μέρος του Χαλιlλ. Η Πύλη έστειλε τότε στρατό εναντίον των στασιαστών μαζί 

με τον Σουλεϊμάν ΕΦέντn ο οποίος με τις πανουργίες του και με δόλο, όπως 

εξιστορεί ο Ιωακείμ ανάγκασε τον Χαλήλ να παραδοθεί. ο Χαλnλ και οι οπαδοί 

του αποκεφαλίστηκαν. 

Αυτn όπως και άλλες εξεγέρσεις που, όπως θίξαμε, οφείλονταν στnν κακοδιοί

κηση, nταν στnν πραγματικότητα κοινωνικού περιεχομένου επαναστάσεις και 

τέτοιες συνέβηκαν αρκετές στnν Κύπρο κατά τnν πολύχρονη οθωμανικn κατοχn 

τnς, πέρα από τα διάφορα απελευθερωτικά κινnματα που έγιναν κατά καιρούς. 

Το τίμημα όμως αυτnς τnς συγκεκριμένης εξέγερσης πλnρωσαν οι κατακαημένοι 

Κυθρεώτες. Μετά από μια σειρά γεγονότων τα οποία πολύ παραστατικά περι

γράφει ο Ιωακείμ τα ξένα στρατεύματα « ... έμβnκαν μέσα εις τnν καϋμένnν 
Κυθρέαν έως διακόσιοι και ετσάκκισαν τες nόρτες των εκκflnσιών, και τον άγιον 

αμνόν anό τα aρτοφόρια τον έρnξαν και τον καταnάτnσαν χαμοί οι σκnflfloι' και 
εnnραν τα υποστατικά των αγίων Εκκrιnσιών και τας εγύμνοσαν. και εγύμνοσαν 

και όflους τους χριστιανούς, τους εnnραν όfla τα μετάξια τους οnού εγεώργnσαν 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 32 

εκfινες τες nμέρες, τα σεντούκια τους τα εταάκκnααν, και εnfιραν όtια τα 

ρουχικά των γυναικών των, και εζnnαρθένευσαν και δυό γυναίκες κορασfιδες". 

1783: Η Καθαίρεση του Αρχ. Χρύσανθου και των μητροπολιτών και οι 
Sμηνοι επιβάτες των θρόνων μεταξύ των οποίων και ο Κυθρεώτης 
Ιωακείμ. 

Της καθαίρεσης του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου το 1783 είχε προηγηθεί απο

μάκρυνση από το Μουχασίλη του Αρχιεπισκόπου Παϊσίου από τον θρόνο το 1761 
ενώ αυτός κρυβόταν στη Βηρυτό φοβούμενος νια τη ζωιl του λόγω των ενερ

γειών του για προώθηση των προβλημάτων της Κύπρου στην Υψηλn Πύλη και 

οικονομικn ανακούφιση του πληθυσμού της Κύπρου. Στη θέση του με το ζόρι 

διορίστηκε ο Κυπριανός για 9 μόνο μιlνες οπότε και αποκαταστάθηκε ο παΤσιος 
στο ιερατικό του αξίωμα. Ο Κυπριανός κατέληξε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 

εκλέχτηκε Πατριάρχης από το 1766 μέχρι του θανάτου του το 1783. 

Όσον αφορά την καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου και των Μητροπο

λιτών, τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξιlς: το 1783, με αφορμιl την επιβολιl 
πρόσθετης φορολογίας 8 γρόσια κατά κεφαλιlν, αποφασίστηκε να σταλεί αντι
προσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για να καταγγελθεί ο ΧατζηΜπακκn Αγάς. 

Επί κεφαλnς της αποστολnς nταν ο Αρχιεπίσιωπος Χρύσανθος, οι μητροπολίτες 

Πάφου Πανάρετος, ο κιτίου Μελέτιος και ο Κηρυνείας Σωφρόνιος. Μόλις το 

πληροφοριlθηκε ο Χατζημπακκnς κατάφερε τπν έκδοσn σουλτανικnς διαταγnς 

<χιτάπ! που κιlρυσσε του Κύπριους ιεράρχες έκπτωτους και διέτασσε να εξορι

στούν στο Άθω n στο Άγιο Όρος και στα ανώτατα αυτά εκκλησιαστικά αξιώματα 
να εκλεγούν άλλοι. 

Ο Αρχιεπίσκοπος και οι μητροπολίτες ιωτέφυγαν στn Σμύρνn όπου και έμειναν 

προσπαθώντας να ακυρωθεί το διάταγμα για αποκατάστασn τους και για να 

παυθεί ο Χατζnμπακκnς και νςι απομακρυνθεί από τnν Κύπρο. 

Ο Χατζημπακκnς κατάφερε με εκβιασμούς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να θεω

ριlσει κενούς τους aρχιερατικούς θρόνους τnς Κύπρου. Το Πατριαρχείο υπέκυψε 

και με έγγραφο που υπέγραψε στις 30 Οκτωβρίου 1783 ο Πατριάρχης Γαβριιlλ ο 
Δ' καλούσε τον κλnρο και το λαό τnς Κύπρου να εκλέξουν άλλους αρχιερείς. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, το έγγραφο <Κώδικας Αρχιεnισκοnfις, ο. 

95): «Δια τnς παρούσnς nμετέρας παrριαρχικfις και συνοδικfις εnιοτοtιfις δntιο
nοιούμεν nάσιν υμίν ότι ενεφανισθn εις υμάς βασιtιικός nροακυνnτώς υψntιός 

ορισμός, χυτάnι εις τον αυτόθι σοφώτατον κρnτfιν και ενδοζώτατον μουχασίtιnν, 

περιέχων ότι δι'εnιοτασίας nμετέρας και δι υψntιού ορισμού ο αρχιεnίσκοnός σας 
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μετά των επισκόπων του νσ σταtιώσιν εις μοναστnριον του αγίου όρους και 

προστάσαων όπως κατά τπν ανέκαθεν πικρατούσαν τοπικnν συνnθειαν, να γίνπ 

εκtιογn και να Φανερώσεται προς πμάς εξ αποφάσεως δια κοινnς αναφορά περί 

των υποκειμένων οπού να γίνεται και παρ' πμών π αναγκαία εκκtιπσιαστικn σκέψις 

κατά τπν εμπεριεχομένπν περίtιπψπ του προσκυνπτού ορισμού. και εν τω μεταξύ 

τούτων διαστnμαrι να μπν απρακrίσπ ουδαμώς καμία εκκtιπσιαστικn ειθισμένπ 

υπουργία, κατά τους εκκtιπσιαστικούς πμών κανόνας, ποιnσατε συν ως γράφαμε ν 

ίνα και π του Θεού χάρις συν τπ παρ' πμών ευχn και ευtιογία είπ πάσιν υμίν." 

Αναφέρει ο κ. Μυριανθόπουλος, στο βιβλίο του Χατζπγιωργάκις Κορνέσιος, σο. 44-
45 «Ταυτοχρόνως δε ο Χατζπμπακκnς δι' απειίΊών και πιέσεων πνάγκασε τους κα
τοίκους ιδία τπς Λευκοσίας, ώστε να προβώσιν εις εκtιογnν τεσσάρων κοινών Κtιπ

ρικών, εις ανrικατάστασιν των παυθένrων τεσσάρων Αρχιερέων. Ήσαν δε ούτοι οι 

εξnς: σ π γούμενος τπς Μονnς Μαχαιρά ιωαwίκιος, υποδειχθείς ως Αρχιεπίσκοπος, 

ο επιστάτπς του Μοναστπρίου Παtιtιουριωτίσσπς Ιωακείμ ως ΠάΦου, ο προϊστά

μενος τπς εν Λάρνακι εκκtιπσίας του Αγίου Λαζάρου Χρύσανθος ως Κιτίου, και ο 

Έξαρχος του θρόνου Κυρπνείας Ιωαwίκιος, ως οικείος Μπτροποtιίτπς". 

Όμως προέκυψε αμέσως άλλο εκκλnσιαστικό πρόβλnμα, το πρόβλnμα τnς χει

ροτονίας και ενθρόνισnς των νέων Αρχιερέων. Πάντα, όπως διαπιστώνεται και 

από το έγγραφο υπό πίεσn ο Οικουμενικός πατριάρχnς Γαβριήλ ο Δ' ζήτnσε, στις 

21.3.1784, από τον Πατριάρχn Αντιοχείας Δανιήλ να στείλει αρχιερείς για τn χει
ροτονία. 

"Ενα μήνα μετά, στις 21.4.1784, οι ιερωμένοι που περίμεναν να χειροτονnθούν 
στους τέσσερεις θρόνου και άλλοι κλnρικοί και προεστοί έστειλαν επιστολή στον 

Πατριάρχn Αντιοχείας. Με τnν επιστολή ζnτούσαν να σταλούν στις Κύπρο αρχιε

ρείς για τn χειροτονία. Όμως τnν ίδια ώρα «άπαντες οι χριστιανοί τπς νnσου Κύ

πρου ιερωμένοι τε και tιαϊκοί>> στέλλουν επιστολή και προς τον Οικουμενικό πα

τριάρχn Γαβριήλ στnν οποία αναφέρουν ότι είχαν μεν δώσει στον χατζnμπακκή 

τα ονόματα των τεσσάρων υποψnΦίων αλλά όλοι δήλωναν ότι ήταν ευχαρι

στnμένοι από τους προnγούμενους αρχιερείς και τους ονομάζουν μάλιστα ψνπ

σίους και νομίμους αρχιερείς πμών". Προσθέτουν ακόμα ότι «ως καθοtιικούς αρ

χιερείς πμών aποδεχόμεθα μέχρι τέtιους τπς ζωnς αυτών και εξαιτούμεθα από το 

έtιαιος τπς κοινrίς μπτρός πμών αγίας του Χριστού μεγάtιπς εκκtιπσίας τπν αυτών 

πάtιιν εις τους ιδίους θρόνους aποκατάστασιν". 

ο Πατριάρχnς Αντιοχείας θεώρnσε ότι χειροτονία νέων αρχιερέων θα ήταν αντι

κανονική και παράνομn εφ· όσον οι προnγούμενοι ούτε είχαν πεθάνει, ούτε 

είχαν καθαιρεθεί από τnν Εκκλnσία ούτε είχαν παραιτnθεί. Έτσι αρνήθnκε να 
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επέμβει και μετέθεσε το όλο θέμα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γράφει λοιπόν 
προς τους Κυπρίους στις 15 Μαϊου, 1784 από τnν Αντιόχεια: "···να ro ζnτιiσετε 
δnfJαδιi τρεις εκ του Οικουμενικού θρόνου Αρχιερείς, εις το να γίνn n των 
υnοψnφίων κανονικιi αnοκατάατασις έχων τούτο το προνόμιον, ο Οικουμενικός 

θρόνος, το να χειροτονn πανταχού αρχιερείς παρά τnς υψnfJιiς πόρτας. <Κώδικας 
Αρχιεπισκοπιiς, σ. 98J. 

Στο χρονικό αυτό διάστnμα ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος και οι επίσκοποι εξακο· 

λουθούσαν να κρύβονται στn Σμύρνn και στnν Κύπρο ο Χατζnμπακκnς εκβίαζε 

τους «επιβάτες» απαιτώντας χρnματα για να τους υποστnρίξει μέχρι τέλους. Παρ' 

όλο που συμφώνnσαν με τnν απαίτnσn προκειμένου να κρατnσουν τα aξιώματά 

τους, δεν είχαν τόσα χρnματα για να πλnρώσουν γι αυτό και επιδόθnκαν σε πώ· 

λnσn εκκλnσιαστικnς περιουσίας και ιερών σκευών για να εισπράξουν τα απαι
τούμενα χρnματα. 

Και όπως καταγράφει ο Ιωακείμ "··· εστάθnμεν μιiνες οκτώ εις τους θρόνους των 
Αγίων Αρχιερέων. όμως αναμεταξίν των αυτών nμερών τι φοβέρες δεν μας έδει

ξεν ο άνοθεν Μπακκnς δια να μας παίρνει άσπρα και επnρεν μας έος σαράντα 

πουγγία δια να μας ευγάfJει Μπεράτια ... "· 

Για τις πράξεις τους αυτές οι «επιβάτες, καταγγέλθnκαν μαζί και ο τύραννος χα

τζnμπακκnς στον Οικουμενικό πατριάρχn. « ... καrεδυνάστευσε <ο χατζnμπακnςJ 
τους εκτεθέντος και έfJαβεν παρ 'αυτών υπέρ τα τrιάκονrα τάfJavra, οίτινες επί 

το συναγαγείν αυτά τας μεν ανά πάσαν τnν γfισον απεγύμνωσαν εκκnnσίας, τα 

δε nφάνισαν μοναατιiρια και δίσκους, φευ. ιερούς και aστερίσκους ιερατικά τε 

άμφια εθεασάμεθα εις τnν αγοράν πιπρασκόμενα χερσίν ασεβών, άτινα παρά 

τινος φιnευσεβούς ονnθένrα εν μια των τnς Λευκωσίας εκκnnσιών αΦιερώθnσαν 

και τους ταύτnς δε εφnμέριους παρεβιάσανrο εκ δανίου παρά των εξωτερικών 

fJαβείν aργύρια και αυτοίς αποδούναι, ου παύει δε ενοχnών ο τύραννος πάνrας 

τους ευσεβείς και πανrοίαι απειfJαίς χρnσθαι ως διiθεν ανθεστnκότας τοις θεfJιi· 

μασιν αυτού και τοις γνnσίους αρχιερεύσιν nμών προσανέχονrας». 

ταυτόχρονα στάλnκαν εκπρόσωποι στnν Κωνσταντινούπολn νια να διεκτραγω
δι'ίσουν τnν κατάστασn στο Πατριαρχείο. 

Στα κυπριακά Χρονικά έτος Γ, Εον.Στ0ν, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1925 δnμοσιεύ
ονται διάφορες επιστολές για το θέμα του Χατζnμπακκn και τnν προσπάθεια των 

Κυπρίων να απαλλαγούν από αυτόν: 

Αναφέρεται <σ. 192J σε συστατικn επιστολιi «του δραγομάνου Κύπρου στεnnο
μένου εις Κωνστανrινούποnιν" πιθανότατα τnς 21n< Σεπτεμβρίου 1784 προς τον 
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εκλαμπρότατο μπεϊ ζατέ και μέγα δρογομάνο τnς κραταιάς βασιλείας "··· Προσέτι 
παρακαflούμεν θερμώς να συνεργrίσετε εις τnν του ειρημένου τυράννου του 

ζrίν αφαίρεσιν ως απσκειμένπς αυτώ ανθ' ων αδίκων Φόνων και κακουργιών 

aπείρων επράl;ατσ και τούτο έσται σφάf/μα τnς πατρίδος πμών και δrί κακσσύνπ 

τοις συνεργrίσασι f/σγισθrίσεται.» ... 

Στnν επίσnμn συστατικn επιστολn προς τον τότε Οικουμενικό nατριάρχn Γαβριnλ 

Γ' μέσω του Δραγομάνου ΧατζnΓιωργάκn Κορνέσιου με ίδια nμερομnνία <σ. 193) 
ζnτούν «άπαντες ιερωμένοι και flαϊκσί άνδρες τε και γυναίκες» όπως "··. τω rίδπ 
αυτόθι αφικνουμένω nμετέρω δραγσμάνω και επιτρόπω ταπεινώ δσύflω τnς 

nμετέρας Παναγιότπτσς προς aπaflflaγrίν και πavrεflrί εflευθερίαν πμών εκ των 

χειρών του αθέσυ τυράwσυ και των κακών όf/ων τnς ταflαιπωρnμένπς ταύτπς 

νnσσυ διόρθωσιν». 

Τελικά έγινε κατορθωτn n ανάκλnσn του διατάγματος εξορίας των κυπρίων αρ
χιερέων και n αποκατάστασn τους στους θρόνους τους. ο Χατζnμπακκnς, όπως 
αναφέρει και ο Ιωακείμ, κλιlθnκε στnν Πόλn για να απολογnθεί. 

ο αγώνας των κυπρίων κατά του Χατζnμπακκn συνεχίστnκε μέχρι το 1786. ο Χα
τζnμπακκnς γλύτωσε τn ζωιl του, έχασε όμως το αξίωμά του. Με δωροδοκίες στο 

νέο Βεζύρn κατάφερε να κερδίσει ξανά το διορισμό του ως Κυβερνnτn τnς 

Κύπρου για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Κύπρος ι'ιταν ανάστατn. Οι κάτοικοι τόσο 

οι Έλλnνες όσο και οι Τούρκοι τnς Κύπρου απειλούσαν ότι θα έφευγαν από τnν 

Κύπρο αν επέστρεφε ο Χατζnμπακκιiς. « ... διατί αν αυτός γf/υτώσn τnν ζωrίν και 

ακούεται ζωντανrός και είναι και έξω τnς πατρίδος, δια το πσflύν τρόμο οπού 

έδωσε ν εις όf/συς του τόπου τούρκους τε και ρωμαίσυς. .. είναι ανάγκπ να 

διασκορπισθώμεν εις άflfla μέρn και να εριμωθrί τεf/είως το νπσί μας» <Κυπριακά 

Χρονικά, έτος Γ, Εον.ποv, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1925, σ. 200>. 

ο χατζnμπακκnς εξορίστnκε στnν Ιόπnn, «τόπον έρnμον», όπου κατά τον 

Κυπριανόν σ. 192 <ψετ' σflίγσν μσflυνθείς υπό τπς πανσύκflας και τιμωρπθείς 

απέχρεμψεν σ βισθανrίς τnν ψυχnν». 

·οσον αφορά «τους επιβάτας των θρόνων», τους τέσσερις δnλαδιl κλnρικούς 

μεταξύ των οποίων και ο Κυθρεώτnς Ιωακείμ, αυτοί καθαιρέθnκαν από το Οικου

μενικό Πατριαρχείο, εκδιώχθnκαν από τnν Αρχιεπισκοπιi και τις μnτροπόλεις και 

Φυλακίστnκαν · κλείστnκαν στο Φρούριο τnς Αμμοχώστου. 

Αναφέρει χαρακτnριστικά n καταδικαστικιi επιστολn <παρ. βλέπε σσ. 47-49 του 
Οικουμενικού Πατριάρχn Γαβριιiλ του μnνός Ιουλίου 1784 - Κώδικας Αρχιεπι-
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σκοπιiς, σ. 96) σχετικά με τnν καταδίκn τους « ... και οι τέσαρες ούτοι π μιαρά 
τεrρακύς. .. καθπρπμένοι υπάρχωσι πάσnς ιεραrικιiς ενεργείας και τάξεως και 
έκπτωτοι του ιερατικού καταfJόγου και απόβfJnτοι και γεγυμνωμένοι τnς θείας 

χάριτος, ως ιδιώται γνωριζόμενοι". 

Στο Ιστορικό Χρονικό του ο ίδιος ο Ιωακείμ θα nει: «Και μερικοί άνθρωποι έγραψαν 

των Αγίων Αρχιερέων εις τnν Πόf1nν πώς εσταθιiκαμεν εχθροί τους και τους εκα

ταrρέχαμεν, και μάfJιστα δια να τον εvrροπιάσουν και αυτόν έστειf1αν άνθρωπον 

τnς Βασιπείας και μας έβγαf1εν από τος χείρας του, και μας έστειπεν εξόριστους 

εις Αμμόχουστον. Μας έβαf1εν ο rριζάρnς μίαν nμέραν εις τα σίδερα τους καθε

νός είκοσι οκάδες άfJnσov και εκατέβασέν μας και εις τον Πάκκον και εκάμαμεν 

μέσα έξπ nμερονύκrια". 

Για δυο χρόνια βρίσκονταν περιορισμένοι στο Φρούριο τnς Αμμοχώστου προσπα

θώντας να πετύχουν τnν απελευθέρωσn και αθώωσn τους. Διεκτραγωδεί τnν 

δεινn τους θέσn ο ίδιος ο Ιωακείμ λέγοντας "··. εγράψαμεν και εκπαυθιiκαμεν εις 
τους προεστούς τnς Λευκοσίας, και έγραψαν του AfJaιi πεγn Αμμοχούστου και 

μας έβγαπεν, και πf1έον εσταθιiκαμεν μέσα εις το καf1έ τπς Αμμοχούστου έως 

δύο χρόνια. και μετά ταύτα εκf1άψαμεν δια γραμμάτων πofJfJές φορές του Μακα

ριοτάτου Αγίου Κύπρου και μας επυπιiθnν και έγραψεν εις ΒασιfJεύουσαν και 

έφερεν των αθόωσιν μας και το ιτfJάκκnν μας και μας εf1ευθέρωσεν, και έδωσεν 

μας και αύθις με μεγάf1nν τnν τιμιiν τα μοναστιiρια ως και πρότερον». 

Η σχετικn αθωωτικn εnιστολn !παρ. βλέπε σσ. 50-51) αναφορικά με τον Ιωαν
νίκιο και τον Ιωακείμ !σ. 98, Κώδικας ΑρχιεπισκοπιiςJ με nμερομnνία 4 Δεκεμ
βρίου 1785, αναφέρει nως n αθώωσn έγινε κατορeωτn με τnν μαρτυρία του 
Μnτροπολίτn κιτίου ότι είχαν μεταμελnθεί « ..• ιiδn δε ως έγνωμεν και εβεβαιώ

θnμεν, από στόματος του ιερωτάτου ΜnrροποfJίτου Κιτίων, ότι ο συναδεf1Φού 

nμών αγαπnτού και συππειτουργού κυρ. ΜεfJετfου μετάμεποι γενόμενοι επί τοις 

προτέροις εαυτών κακουργίμασι, και παρανομίμασι, και υποσχόμενοι διάγειν του 

Ποιπού nσύχως και ευτάκτως προσέπεσον τω εf1έει τnς Εκκπnσίας και εδειiθnσαv 

τυχείν αθοώσεως». 

Η επισταλιl έΦτασε στα χέρια του Ιωακείμ όπως καταγράφει στο Χρονικό του, τnν 

1 n Φεβρουαρίου του 1786. Έτσι, αφού πιiραν συγχώρεσn από το Οικουμενικό 
πατριαρχείο «f1εf1υμένοι τε και εf1εύθεροι, τπς προεκδοθείσnς κατ' αυτών καθαι

ρέσεως" αποκαταστάθnκε ο Μοναχός Ιωακείμ στο μοναστnρι τnς Παλουριώ

τισσας. 




