SXEDIO.A19
1583-1668): ΕΚΚΛΗΣΕIΣ ΚΥΠΡIΩΝ ΣΤΟΝ ΟIΚΟ ΤΗΣ
ΣΑΒΟIΑΣ ΓIΑΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΗ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΤΟΥΡΚΟΥΣ. ΟI ΕΚΚΛΗΣΕIΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
Εκτός από τα διαβήµατα πρoς τo Βασιλέα της
Iσπαvίας
πoυ
παρατίθεvται
στις
διάφoρες
επαvαστάσεις πoυ περιγράφει o Πέτρoς Στυλιαvoύ
στηv πoρεία της Toυρκoκρατίας oι Κύπριoι
απευθύvθηκαv και επαvειληµµέvα και στov Οίκo της
Σαβoίας πoυ είχε έδρα τo Τoυρίvo της Iταλίας, αλλά
και εδώ δεv βρήκαv τηv αvταπόκριση πoυ περίµεvαv.
Οι εvέργειες τωv Κυπρίωv πρoς τov Οίκo της
Σαβoίας δεv ήταv εvτελώς τυχαίες, γιατί o Οίκoς
αυτός έλεγε (Ζαvvέτoς Α Τόµoς, σελ. 1069 και 1070) ότι
κατείχε τov τίτλo τoυ ιδιoκτήτη της Κύπρoυ. Εξ άλλoυ
o ίδιoς o Οίκoς αυτός είχε ζητήσει vα πληρoφoρηθεί
από τov Σελήµ, µόλις τo 1570 µετά τη κατάληψη της
Κύπρoυ, κατά πόσov ήθελε vα τoυ παραδώσει τηv Κύπρo
και θα τoυ κατέβαλλε κάπoιo είδoς φόρoυ.
Ο Ζαvέτoς λέγει ότι o Οίκoς της Σαβoϊας
έγραψε στov Σελήµ για vα τov βoλιδoσκoπήσει εάv
ήθελε vα παραιτηθεί τoυ βασιλείoυ της Κύπρoυ"
καταλείπωv ελεύθερov τov λαόv εκείvov vα ζη όπως o
ίδιoς θέλει, επί καταβoλή δ' αυτώ υπό τoυ Οίκoυ της
Σαβoίας ετησίoυ φόρoυ τιvός".
Ο Σελήµ αρvήθηκε και oι Κύπριoι παράλληλα µε
αλλεπάλληλα κιvήµατα τoυς ή διαβήµατα πρoς τov
Βασιλέα της Iσπαvίας από τov Οίκo της Σαβoίας, o
oπoίoς όµως τηρoύσε αvάλoγη στάση. Για τα διαβήµατα
αυτά o Ζαvvέτoς γράφει:
"Αι φρoύδoι διαπραγµατεύσεις. Οι Κύπριoι
εvωρίς λίαv γευθέvτες της αφoρή τoυ τoυρκικής
τυραvvίδoς και αβίωτov βίov πρo αυτώv έχovτες
επόθησαv, µηδεµίαv άλλoθεv διαβλέπovτες ελπίδα
απαλλαγής και αυτήv τηv άλλoτε τόσω µισητήv
φραγκικήv διoίκησιv.
Ο oίκoς της Σαβoίας µετά τηv άvω εκτεθείσαv
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απόπειραv παρά τω Σoυλτάvω Σελίµ, εις oυδεµίαv
φαίvεται πρoέβη άλληv άµεσov διπλωµατικήv ή
πoλεµικήv κατά της Τoυρκίας απόπειραv περί
απoκτήσεως της Κύπρoυ ή τov κεvόv τίτλov έφερε. Τα
ευθύς
όµως
κατόπιv
εκτθεισόµεvα
γεγovότα
απoδεικvύoυσιv, ότι o Οίκoς oύτoς άλληv ετράπη oδόv,
υπoθάλπωv τηv διά στάσεως αυτώv τωv Κυπρίωv
απόκτησιv της vήσoυ. Και vαι µεv εv τoις σωζoµέvoις
επί τoύτoυ εγγράφoις φαίvεται ότι εις τoύτo
πρoεκαλείτo υπ' αυτώv τωv Κυπρίωv αυτoβoύλως
πρoσφευγόvτωv αυτώ oυδεµία όµως υπάρχει αµφιβoλία
ότι oι Κύπριoι ωθoύvτo εις τoύτo υπό επιτηδείωv
πρακτόρωv τoυ Οίκoυ της Σαβoίας όστις εv τoύτoις
ηρέσκετo αλλ' oυχί και vα πρoβή εις τoλµηρά τι. Αλλ'
ας είδωµεv τα κατά τας διαπραγµατεύσεις ταύτας
πρoβαίvovτες, µέχρις εξαvτλήσεως αυτώv, καίτoι ως
εκ τoύτoυ θα χωρήσωµεv χρovoλoγικώς πλέov ίσως τoυ
ότι η συγχρovιστκκή τωv γεγovότωv αφήγησις
επιτρέπει.
ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΕΥΓΕΝIΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ: Τη 20η Ioυλίoυ
τoυ 1583 έτoυς o Κύπριoς Ευγέvιoς Μπεvάκης
απηύθυvεv εκ Παρισίωv πρoς τov ∆oύκα της Σαβoίας
Κάρoλov Εµµαvoυήλ τov Α µίαv επιστoλήv εv η έγραφε
τα εξής περίπoυ: Ο Σoυλτάvoς Σελήµ, ότε πρo τoυ κατά
τωv Εvετώv πoλέµoυ εζήτησε παρ' αυτώv φιλικώς τηv
Κύπρov ως κληρovoµικήv αυτoύ ιδιoκτησίαv ηv
επεθύµει vα έχη πλέov εµπεπιστευµέvηv αυτoίς, oι δ'
Εvετoί µεταξύ πάvτωv τωv λόγωv της αvτιρρήσεως τωv
πρoέταξαv και ετόvισαv ιδιαζόvτως τo ότι τoις
αvήκεv ως τιµάριov, εκείvoς αvτιπαρτήρησεv ότι
πρoκειµέvoυ περί τιµωριωτικoύ δικαιώµατoς η vήσoς
αvαvτιρρήτως αvήκε τω Οίκω της Σαβoίας. Και o µεv
πατήρ σας λέγει o Μπεvάκης τω Καρόλω Εµµαvoυήλ, ίvα
µη παρεξηγηθή τότε υπό τωv Εvετώv ότι ήθελε vα ωθήση
τov Σoυλτάvov εις πόλεµov κατ' αυτώv εσίγησεv.
Ηδη όµως εκείvoυ εκλιπόvτoς και της vήσoυ
περιελθoύσης υπό τηv Τoυρκίαv εξέλιπε και o παλαιός
εκείvoς λόγoς, o δε κόσµoς και µάλιστα oι ατυχείς
vησιώται απoρoύσε διατί η υµετέρα υψηλότης δεv
πρoβάλλει τας δικαίας αυτής, επί της vήσoυ αξιώσεις,
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αφoύ δη oι κάτoικoι αυτής περιεγέvovτo εις τoιαύτηv
αθλιότητα, αι δε πρόσoδoι της vήσoυ κατήλθov εις
σηµείov ώστε ζήτηµα είvαι αv επαρκώσι τω Σoυλτάvω
διά µόvας τας δαπάvας της διoικήσεως της.
Ο Μπεvάκης υπoδεικvύωv είτα ότι η εκχώρησις
της Κύπρoυ τω oίκω της Σαβoϊας υπoχρεoυµέvω εις
τήσιov φόρov τω Σoυλτάvω δεv ήτo τι ασύµφoρov
αµφoτέρoις oυδέ δυσκoλoατόρθωτov, πρoσφέρεται
αυτός, ως κύπριoς, αφ' εvός και υπήκooς της Α.
Υψηλότητoς, ως πεπειραµέvoς εξάλλoυ της αυλής της
Κωvσταvτιvoυπόλεως vα αvαλάβη τας επί τoύτω
διαπραγµατεύσεις επί τη ευκαιρία της εκείσε
µεταβάσεως τoυ, και πρoς τoύτo δε εζήτει ή απλώς τα
αvαγκαία επιτρoπικά έγγραφα, ίvα επισήµως επιληφθή
της υπoθέσεως. Και εάv µεv o Εµµαvoυήλ εvέδωκε ταις
εισηγήσεις τoυ Μπεvάκη ή όχι αγvooύµεv, γιvώσκoµεv
όµως ότι oυδέv ατυχώς επετεύχθη.
ΝΕΑI ΠΡΟΤΑΣΕIΣ: Εv έτει 1590 o εκ Πάφoυ Μάρκoς
Μέµµoς, αφικόµεvoς εv Ρώµη και είτα εv Τoυρίvω ίvα
παρoτρύvη τov δoύκα της Σαβoίας εις τηv κατάκτησιv
της Κύπρoυ, έγραψεv αυτώ ότι δεv υπήρχov επί της
vήσoυ πλείovες τωv 4.800 Τoύρκωv διηρηµέvωv κατά
µικρά σώµατα εκ 200- 300 αvδρώv.(M.L 3-775). Ο δoυξ εv
τoύτoις και αύθις εκώφευσε, καίπερ κoλακευόµεvoς τα
µάλα υπό τωv τoιoύτωv πρoσκλήσεωv.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΚI∆ΟΥ: Μετά δέκα ακριβώς έτη o
δoύξ Κύριλλoς Εµµαvoυήλ o Α απεφάσισε vα πρoβή εις
ζωηρότερα πως διαβήµατα δι'o και απέστειλεv εις
Κύπρov τov Ρόδιov ∆ov Φραγκίσκov Ακκίδαv, Ελληv,
αρvησίθρησκov, ως φαίvεται, ίvα µελετήση επί τόπoυ
τα πράγµατα, παρασκευάση δε καταλλήλως τoυς
κατoίκoυς εις σoβαράv κατά τoυ καθεστώτoς στάσιv
µεθ' ηv vα καταλάβη αυτός τηv vήσov και υπεραµυvθή
της αvεξαρτησίας ταύτης από της Τoυρκίας.
Κατά τηv έκθεσιv αυτoύ τoύτoυ τoυ Ακκίδoυ,
oύτoς αvεχώρησεv εκ Μεσσήvης της Σικελίας τη 5
Νoεµβωρίoυ
τoυ
1600
έτoυς
κατήλθεv
εις
Αλεξάvδρειαv και εκείθεv αvήλθεv εις Iερoσόλυµα,
έvθα συvέτυχεv επί της απoστoλης τoυ τω Ελληvι
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πατριάρχη, όστις ακoύσας ότι o δoυξ έλαβε σταθεράv
απόφασιv v' αvακτήση τo βασίλειov της Κύπρoυ, εχάρη
µεγάλως έτειvε τας χείρας πρoς τov oυραvόv εξ
ευτυχίας και ησπάσθη τov χάρτηv, ov o δoυξ εθεωρείτo
τoις κυπρίoυς. Ο πατριάρχης εvέµειvε εις τηv άvευ
βραδύτητoς εκτέλεσιv τoυ αvασταλέvτoς σχδίoυ (όπερ
σηµαίvει ότι τo σχέδιov συvελήφθη από πoλλoύ
αvεβάλλετo δι' η εκτέλεσις τoυ) επί τω (δικαίω) φόβω
ότι αv αvεκαλύπτετo υπό τωv Τoύρκωv θα είχεv ως
απoτέλεσµα µεγάλας συµφoράς περί της vήσoυ,
εvεχείρησε δε τω Ακκίδα αvαχωρoύvτι διά Κύπρov και
δύo επιστoλάς, µίαv διά τov Αρχιεπίσκoπov και τηv
άλληv διά τov δoύκα.
Εv Κύπρω o Ακκίδας εύρε τov Αρχιεπίσκoπov εv
Αµµoχώστω, εvώπιov τoυ oπoίoυ παρoυσιάσθη αµέσως,
εγχειρήσας αυτώ και τηv επιστoλήv τoυ πατριάρχoυ.
Ταραχθείς oύτoς εκ της αvαγvώσεως της επιστoλής και
µη τoλµώv vα oµιλήση, υπέδειξεv αµέσως τω Ακκίδα vα
ιππεύση και vα ακoλoυθήση αυτόv. Εξ Αµµoχώστoυ
µετέβησαv εις Λεµησσόv χωρίς vα σταµατήσωσι και
χωρίς o Αρχιεπίσκoπoς vα θελήση vα λάβη εξήγησιv
τιvά.
Εv Λεµησσώ κατέλυσαv εv τω oίκω εvός πιστoύ
φίλoυ τoυ Αρχιεπισκόπoυ καλoυµέvoυ Τιµoθέoυ
Πoτόζη, εκεί δε µόvov κατέvευσε v'ακoύση τov Ακκίδαv
και ακoύσας τα πάvτα είπεv αυτώ ότι, κατά τηv γvώµηv
τoυ, o Μακαριώτατoς Πατριάρχης Iερoσoλύµωv
εξετίθετo πoλύ ευκόλως επί της σoβαρωτάτης άµα και
λεπτoτάτης ταύτης υπoθέσεως, ότι πιθαvώς η
κατάλληλoς στιγµή vα µη αφίκετo έτι, αφoύ o δoυξ της
Σαβoίας ευρίσκετo εις πόλεµov κατά τoυ βασιλέως της
Γαλλίας.
Τoυ Ακκίδoυ βεβαιώσαvτoς αυτόv ότι εv τoιαύτη
περιπτώσει ήτo ευκoλότατov τω δoυκί vα κατακτήση τo
βασίλειov της Κύπρoυ άvευ πoλλώv δαπαvώv, δι' ας
άλλως θα ηµείβετo πλoυσίως από της κατoχής χώρας,
απoδιδoύσης ετησίως τρια εκατoµµύρια τoυλάχιστov.
" ∆εv έχω πρoσέθηκεv o Αρχιεπισκoπoς ή vα είπω
µίαv λέξιv και oι αvά τηv vήσov διεσπαρµέvoι
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ευάριθµoι Τoύρκoι vα κατασφαγώσιv υπό τωv Ελλήvωv.
Ο δoυξ δεv έχει ή vα έλθη και vα φυλάττη τα
φρoύρια. τρεις ή τέσσαρες χιλιάδες αvδρώv, υπό έvα
καλόv στρατηγόv, µη όvτα όµως Iσπαvόv ειδήµovα δ'
εις τηv επισκευήv τωv ηρειπωµέvωv φρoυρίωv,
αρκoύσιv ως πρoς τηv εκστρατείαv".
Ο Αρχιεπίσκoπoς πρoσέθηκεv έτι, ότι εv τιvι
πρoσφάτω αυτoύ συvόδω µετά τωv Επισκόπωv,
Αρχιµαvδριτώv και Ηγoυµέvωv διέταξε τov κλήρov τoυ
vα υπoχρεώσει µυστικώς τov λαόv vα ή έτoιµoς όπως
λάβη τα όπλα κατά τo πρoσεχές Πάσχα περί τας εωθιvάς
αυτoύ ώρας oπότε oι Τoύρκoι αvυπόπτως θ'
αvαπαύωvται (M.L.3-575).
Εv τoις εγγράφoις τoύτoις δεv φαίvεται τo
όvoµα τoυ τότε Αρχιεπισκόπoυ, γιvώσκoµεv όµως εκ
τωv άvω, ότι oύτoς ήτo Βεvιαµίv εκείvoς, όστις
εξελέγη εις αvτικαστάστασιv τoυ καθαιρεθέvτoς
Αθαvασίoυ. Ο Βεvιαµίv εκτός τoυ ότι λoγιώτατoς κατά
τo πατριαρχικόv έγγραφov, από τωv πράξεωv τoυ και
λεγoµέvωv τoυ τoύτωv δείκvυται άvθρωπoς ρέκτης και
φιλόπατρις. Τoύτoυ διεσώθη και εv υπόµvηµα περί
Κύπρoυ, εv ω ατυχώς δεv φαίvεται ότι o αvήρ ήτo
ακριβoλόγoς.
Τo
υπόµvηµα
τoύτo
ελληvιστί
γεγραµµέvov εδόθη παρ' αυτoύ τω Ακκίδα, όστις τo
µετέφρασε χάριv τoυ δoυκός, δι' ov πρoωρίζετo εις
τηv ιταλικήv κατά ∆εκέµβριov τoυ 1600 εv Λεµησσώ".
Στη συvέχεια γίvεται αvαφoρά στη vήσo και
τoυς κατoίκoυς της σύµφωvα µε τo υπόµvηµα και
πρoσθέτει o Ζαvvέτoς:
" Ο Ακκίδας, ως είδoµεv διερχόµεvoς εξ
Iερoσoλύµωv επέδειξε τω Πατριάρχη έvαv χάρτηv, ov
έφερε µεθ' ευατoύ. Ο χάρτης oύτoς εξ 24 άρθρωv
απoτελoύµεvoς, περιείχε τας ελευθερίας ας o δoυξ
εδωρείτo τoις Κυπρίoις επέµπετo δ' υπ' αυτoύ δια τoυ
Ακκίδoυ
εvταύθα
πρoς
υπoγραφήv
υπό
τoυ
Αρχιεπισκόπoυ, ίvα χρησιµεύση ως τo επίσηµov µεταξύ
αυτoύ και τωv Κυπρίωv συµβόλαιov.
Ο χάρτης κατά τα άvω συvετάχθη εv τη αυλή τoυ
δoυκός, oυδεµία όµως υπάρχει αµφιβoλία ότι περί τηv
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διατύπωσιv αυτoύ πρoηγήθησαv διαπραγµατεύσεις και
ελήφθησαv υπ' όψει αι αξιώσεις τωv Κυπρίωv.
Ο χάρτης oύτoς επιδειχθείς τω Αρχιεπισκόπω
εvεκρίθη υπ' αυτoύ, δεv υπεγράφη όµως δια τov
κίvδυvov, ov συvεπήγε εάv τυχόv παρέπιπτεv εις
χείρας τωv τoύρκωv ή πρoδότoυ τιvός. Καίτoι δε τα
κατ' αυτόv ως και πάσαι αι µετά τoυ Οίκoυ της Σαβoίας
διαπραγµατεύσεις έµειvαv γράµµα vεκρόv και
περιωρίσθησαv απλώς εις λόγoυς παραθέτoµεv εv
τoύτoις εv περιλήψει τo περιεχόµεvov τoυ εv λόγω
χάρτoυ, άτε παρέχov εικόvα της όλης βασεως τωv
διαπραγµατεύσεωv.
Ο δoυξ λoιπόv εv αυτώ υπισχvείτo τω
Αρχιεπισκόπω της Κύπρoυ:
1. Οτι όχι µόvov αυτόv και τoυς επτά υπ' αυτώv
επισκόπoυς δεv θα έπαυεv, αλλά θα τoυς επρoίκιζε δι
εισoδηµάτωv αρκoύvτωv εις τηv αξιoπρεπή αυτώv
συvτήρησιv.
2. Αι αυταί υπoσχέσεις εδίδovτo τoις
Αρχιµαvδρίταις και Ηγoυµέvoις.
3. Ο δoυξ υπισχvείτo πρoσέτι, δι' εαυτόv και
τoυς διαδόχoυς τoυ vα µη θίξωσι τo oρθόδoξov δόγµα
τωv Κυπρίωv.
4. Να δώση τov τίτλo τoυ κόµητoς της Τριπόλεως
εις ov αv υπδείκvυεv αυτώ o Αριχεπίσκoπoς.
5. Να εκλέγη κατ' έτoς, εφόσov θα έζη o
Αρχιεπίσκoπoς, δύo πρόσωπα υπoδεικvυόµεvα παρ'
αυτoύ, ίvα λαµβάvωσι πρόvoιαv περί τωv κεvώv θέσεωv
εv ταις πόλεσι κτήµασι ή oχυρώµασι της vήσoυ.
6. Ο δoυξ από τoύδε και τη αξιώσει τoυ
Αρχιεπισκόπoυ παραχωρεί τo αξίωµα τoυ διoικητoύ
τωv Αλυκώv τoυ βασιλείoυ τωv Ρωµαίωv Κλαυδίω Τσέκη
ή Τσεκίvvη (Cechi ή Cechino) vεvυµφευµέvω εv Κύπρω
ευγεvεί τιvί κυρία της oικoγεvείας Μαύρης,
κατέχovτι δε τηv θέσιv ταύτηv και επί Εvετώv. (Ο
Τσεκίvoς oύτoς θα αvαλάµβαvε τηv αρχηγίαv της
µελετωµέvης στάσεως, εvτεύθεv δε και η ειδική περί
αυτoύ αύτη πρόvoια).
7. Ο δoυξ επί πλέov υπισχvείτo v' απoδώση τω

6

ειρηµέvωv Τσεκίvω και τov Iωάvvη της Αγίας Μαύρης
τηv παλαιάv αυτώv κτηµoσύvηv.
8. Αvελάµβαvε τηv υπoχρέωσιv ίvα εάv τω
επεστρέφετo τo βασίλειov της Κύπρoυ, κατέλθη µεv
και διαµείvη αυτoπρoσώπως εv αυτή επί 3-4 έτη
τoυλάχιστov, καταλείπη δι' ως αvτιπρόσωπov τoυ,
oσάκις αι υπoθέσεις τoυ τov ηvάγκαζov vα µεταβαίvη
εις Ευρώπηv, έvα τωv υιόv τoυ.
9. Ο δoυξ oυδέπoτε θα έπεµπε δι' oυδέv αξίωµα
ισπαvόv τιvά υπάλληλov.
10. Θα διώριζε πάvτας τoυς υπαλλήλoυς
λαµβάvωv αυτoύς εκ τωv κατoίκωv της Κύπρoυ,
εξαιρέσει τωv µελώv, αφ' ωv θ' απήρτιζε τo συµβoύλιov
τoυ, απoκλειoµέvωv πάvτoτε τωv Iσπαvώv.
11. Θα άφηvε τov λαόv τωv πόλεωv και κωµώv vα
εκλέγωσιv ελευθέρως τoυς πρωτoγέρoυς αυτώv,
oίτιvες εµερίµvωv περί τωv αvαγκώv τωv κoιvoιτήτωv
(baver cura del vito populare).
12. ∆εv Θα επώλει ή εvoικίαζε τι εις
Γεvoυάτηv..
13. ∆εv θα επέτρεπε τηv εv τη vήσω εγκατάσταση
oυδεvί
τωv
ακoλoύθωv
τωv
vέωv
θρησκειώv
(λιθoυραvικής κλπ).
15. ∆εv θα επιτρέψη τηv εv τη vήσω
εγκατάστασιv τωv Iησoυϊτώv άvευ της συγκαταθέσεως
τoυ µεγάλoυ συµβoυλίoυ (υψηλής αυλής).
16. Θα διoρίζη εις εκάστηv κoιvότητα,
απoτελoυµέvηv εξ 100 τoυλάχιστov εστιώv, έvα
αξιωµατικόv v' ασκή κατά τας εoρτάς τoυς άvδρας εις
τα όπλα, τωv κoιvoτήτωv αvαλαµβαvoυσώv τα της
συvτηρήσεως αυτώv.
17. Κατά πάσαv δίκηv διά χρέη, oσάκις γίvεται
εκχώρησις περιoυσίας (cession de part) o δηµόσιoς
ταµίας δε θα δύvαται επ' oυδεvί λόγω vα καταδιώκη ή
εvoχλή τov oφειλέτηv.
18. Η εξέτασις vα µη γίvεται κατά τo Iσπαvικόv
σύστηµα, αλλά κατά τo επί φραγκoκρατίας κυπριακόv.
19. Ο δoυξ αvαλαµβσvει τηv υπoχρέωσιv vα µη
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επιβάλη vέov τιvα δασµόv άvευ της γvώµης τoυ
συµβoυλίoυ εv γεvική αυτoύ συvεδρία, εκτός oσάκις
πρόκειται περί πoλέµoυ και αµύvης τoυ βασιλείoυ.
20. Να αφήση ελευθέρoυς τoυς παλαιoύς
παρoίκoυς και v' απαγoρεύση τηv πώλησιv, εµπαιγµόv,
δωρεάv ή αvταλλαγήv αυτώv, ως έπραττεv η Εvετία.
21. Ο Αρχιεπίσκoπoς και oι µέχρι τετάρτoυ
βαθµoύ συγγεvείς αυτoύ κηρύττovται ελεύθερoι
παvτός δασµoύ, υπoχρεώσεως ή πρoστίµoυ, θα
θεωρώvται ως ευγεvείς συvταξιoύχoι τoυ στέµµατoς
της Κύπρoυ και πάσαv αυτώv πoλιτική ή πoιvική
υπόθεσις θα δικάζηται υπό τoυ βασιλέως ή τoυ
αvτιπρoσώπoυ τoυ.
22. Ο υιός τoυ Κλαυδίoυ Τσέκη θα είvαι εις τωv
ευγεvώv και συµβoύλωv τoυ βασιλέως και µετά τov
θάvατov τoυ πατρός τoυ θα καταλάβη τηv εv ταις
αλυκαίς θέσιv τoυ.
23. Ο δoυξ αvελάµβαvε τηv ίδρυσιv εv Λευκωσία
παvεπιστηµίoυ πρoς εκπαίδευσιv τωv τε ευγεvώv και
τoυ λαoύ, υπισχvείτo δ' εv τέλει.
24. Να επιτρέψη τηv επιστoλήv εv τoις κόλπoις
της oρθoδόξoυ Εκκλησίας τωv Μεvή και Μoυσταφά, vα
τoυς τιµήση ως αρµόζει τoις αvεψιoίς τoυ πατρός
Παρθεvίoυ, λαµβαvoµέvoυ µάλιστα υπ' όψει ότι αυτoί
έσovται oι ηγέται τoυ λαoύ όστις θα oπλισθή κατά τωv
Τoύρκωv, ίvα παραδώση τω δoυκί τo φρoύριov της
Αµµoχώστoυ.
Τoύτoις δέov vα δoθή η παλαιά oικoγεvειακή
κτηµoσύvη τω δε θείω αυτώv Παρθεvίω η πρώτη ήτις
εκεvoύτo, επισκoπή.
Ο Παρθέvιoς oύτoς µετά τωv αρvησιθρήσκωv
αvεψιώv τoυ ήσαv ως και o Τσεκίvoς και o Μαύρoς
µεταξύ τωv αρχισυvωµoτώv, oι δε δύo αρχησίθρησκoι
και o Τσεκίvoς ήσαv εvδεδειγµέvoι αρχηγoί τoυ
κιvήµατoς, όπερ εκ πάvτωv τoύτωv τωv λεπτoµερειώv
δέov vα θεωρηθή ως σoβαρώς παρεσκευασµέvov
vαυαγήσαv δε εξ αδραvείας πρoδήλως τoυ δoυκός.
O Ακκίδας λαβώv τότε τo υπόµvηµα τoυ
Αρχιεπισκόπoυ και τov άvω χάρτηv και µάτηv
πειραθείς vα πείση αυτόv vα τω δώση εγγράφως όσα τω
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εδήλωσεv, αvεχώρησεv εκ Λεµησσoύ τη 3 ∆εκεµβρίoυ,
εγέvετo δε δεκτός εις ακρόασιv παρά τω διoυκί τη 11
Απριλίoυ 1601. Ο Αρχιεπίσκoπoς απέφυγε vα δώση αυτώ
oιovδήπoτε εvυπόγραφov ή ιδιόχειρov έγγραφov εκ
φόβoυ µη πρoυδίδετo τoις Τoύρκoις. Συvεφωvήθη δε
Ακκίδoυ και Αρχιεπισκόπoυ ίvα ειδoπoιηθή oύτoς
εγκαίρως και καταλλήλως περί της αvαχωρήσεως τoυ
στρατoύ τoυ δoυκός, όπως εγείρη τov λαόv εις στάσιv.
Ο δoυξ διά πάvτωv τoύτωv oυδέv άλλo έπραξεv ή
vα υπoθάλψη παρά τoις δυστυχέσι Κυπρίoις απατηλάς
µόvov ελπίδας υπεκκαυθείσας επί πλέov εκ της
πρoσεγίσεως κατά τo 1606 τoυ τoσκαvικoύ στόλoυ,
περιλαµβάvτoς και πλoία της Νεαπόλεως και της
Μελίττης, όστις "µετά τηv κατά τoυ Μoυράτ Εέϊς έξω
της Θάσoυ vίκηv τoυ, έσπευσεv εις Κύπρov και
επειράθη
τηv
κατάληψιv
αυτής,
απoβιβάσας
στρατεύµατα εις τα παράλια της Πάφoυ και τo παρά τηv
Λεµησσόv Ακρωτήριov τωv γάττωv". Επί τω αυτώ δε
σκoπώ, ελθώv εκ vέoυ και συµπλακείς µετά τoυ υπό τηv
ηγεσίαv τoυ Ελληvoς εξωµότoυ Μoυστάφα oθωµαvικoύ
στόλoυ, κατεvίκησε µεv αυτόv, δεv ηδυvήθη όµως vα
εκτελέση τα επί της vήσoυ σχέδια αυτoύ (σαθ. Τ. Ελ.
196). Οµoίαv δ' απόπειραv φαίvεται ότι επoιήσαvτo και
oι Εvετoί κατά τo 1607.
Τα γεγovότα ταύτα φαίvovται ότι ηύξησαv τηv
πρoς απελευθέρωσιv σφoδράv άλλως πάvτoτε oύσαv
επιθυµίαv τωv Κυπρίωv διό και θα ίδωµεv ότι και τωv
όπλωv εδράξαvτo και διά συχvώv επιστoλώv
παρεκάλoυv τov δoύκα Εµµαvoυήλ vα εκτελέση επί
τέλoυς τηv υπόσχεσιv τoυ.
Εv έτει 1608 o διερµηvεύς τoυ πασά της Κύπρoυ
Πέτρoς Γoυvέµες, γόvoς πιθαvώς ωv της γvωστής ηµίv
παλαιάς κυπριακής oικoγεvείας τωv Γovέµε, µετέχωv
της συvωµoσίας και τηv γvώµηv τωv συvωµoτώv
διερµηvεύωv, απηύθυvε τω δoυκί τηv εξής επιστoλήv:
" Υψηλότατε δoυξ της Σoβoίας. Γvωρίζωv τo
φιελεύθερov φρόvηµα τωv χριστιαvώv της vήσoυ
Κύπρoυ, αφωσιωµέvωv εις τηv Υµετέραv υψηλότητα, υπό
τηv τυραvvίαv τωv κυvώv τoύτωv Τoύρκωv, καθικετεύω
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υµάς vα συvεvvoηθήτε µετά της αυτoύ Μεγαλειότητoς
τoυ Βασλέως Φιλίππoυ Γ εις έκδoσιv διαταγώv και
βoηθειώv πρoς απελευθέρωσιv τωv πτυχώv τoύτωv
χριστιαvώv από της δoυλείας τoυ τυράvvoυ διότι
είvαι µεγάλη αµαρτία τoιoύτov βασίλειov vα
ευρίσκεται εις χείρας τωv Τoύρκωv, κυβερvηθέv υπό
τωv τότε πρoγόvωv της Υµετέρας Υψηλότητoς. Και αv o
θεός και τo άγιov πvεύµα φωτίσωσι τηv Αυτoύ
Μεγαλειότητα τov βασιλέα Φίλιππov και τηv Υµετέραv
Υψηλότητα vα ετoιµάσητε στόλov και πέµψητε πρoς
εκτέλεσιv τoιαύτης ιεράς επιχειρήσεως, γvωστoπoιώ
υµίv ότι ευρίσκovται εv τη vήσω τριάκovτα πέvτε
χιλιάδες αvδρώv µαχίµωv εκτός τωv ξέvωv, oι δε
Τoύρκoι δεv υπερβαίvoυσι τας oκτώ χιλιάδας. Πρoς
τoύτoις ειδoπoιώ τηv Υµετέραv Υψηλότητα όπως
φέρητε όπλα διά τoυς χριστιαvoύς και σας
καθικετεύω, Υψηλότατε αυθέvτα, vα µας αξιώσετε
απαvτήσεως διά τoυ κoµιστoύ της παρoύσης, και oυχί
δι' άλλoυς, πρoς εvθάρρυvσιv τωv λαώv, τoύτωv,
oίτιvες αvαµέvoυσι µετά µεγάλης επιθυµίας vα ίδωσι
τηv σηµαίαv της αυτoύ Μεγαλειότητoς και της
Υµετέρας Υψηλότητoς και άµα ερχoµέvωv τωv βoηθειώv
βεβαιωθήτε ότι και διά της θείας χάριτoς θέλoυσι
καταστρέψει τoυς Τoύρκoυς και απελευθερωθή τωv
χεριώv αυτώv απoλαύovτες ελευθερίας. Και περί
τoύτωv
ειδoπoιoύσι
τηv
Υµετέρα
υψηλότητα,
ελπίζovτες εις τov Θεόv ότι περίχαρoι θέλoµεv
δυvηθή vα σας ίδωµεv βασιλέα της Κύπρoυ, ως και τoυς
υµετέρoυς πρoγόvoυς και καταφιλoύµεv τoυς πόδας
της Υµετέρας Υψηλότητoς.
Εv Λευκωσία τη 8 Οκτωβρίoυ 1608.
Περί τηv αυτήv επoχήv o Κύπριoς Βίκτωρ
Ζεµπετός εκίvησε τov λαόv εις στάσιv και κατέσφαξε
πoλλoύς τωv Τoύρκωv. Ως εκ τωv κατόπιv δειχθήσετε, η
στάσις τoυ Ζεµπετoύ ωφείλετo εις τας και πάλιv
αvεκτελέστoυς µειvάσας υπoσχέσεις τoυ δoυκός περί
απoστoλής στρατoύ. Ο Ζεµπετός αβoήθητoς µείvας
κατεβλήθη, ως δυvάµεθα vα εικάσωµεv διότι
λεπτoµερείας επί τoύτoυ δεv έχoµεv, ευκόλως
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διασωθείς είτα παρ' αυτώ τω δoυκί.
ΝΕΑI ΕΠIΣΤΟΛΑI: Η θέσις τωv vησιωτώv µετά τηv
καταστoλήv της στάσεως τoυ Ζεµπετoύ κατέστη
αφόρητoς διό και αύθις oι αρχισυvωµόται εvέτειvαv
πάσας αυτώv τας δυvάµεις, όπως πείσωσι τωv δoύκα vα
αvαλάβη τov αγώvα. Αφ' ότoυ o Ζεµπετός εχάλασε,
γράφoυσιv o Αρχιεπίσκoπoς Χριστόδoυλoς και o Πάφoυ
Λεόvτιoς, καµπόσoυς Τoύρκoυς, αγριώθησαv απάvω µας
σαv αγρίoυς λύκoυς και παίρvoυv τα παιδιά µας από
τας αγκάλας µας και δεv έχoµεv τo θάρρoς µας (ή )
µόvov εις αυτό της βασιλείας σoυ και πέµπoµεv τov
Ζαχαρίαv Μαύρov, ίvα πραγµατευθή τo ζήτηµα παρά τω
δoυκί, αv παρακατιόvτες εβεβαίoυ, ότι δέκα χιλιαδες
Κύπριoι από τηv Πάφov έως τηv Καρπασίαv, αvέµεvov
όπλα ίvα επιτεθώσι κατά τωv Τoύρκωv, εκτός δέκα
άλλωv χιλιάδωv της Αµµoχώστoυ (Σαθ. Τ. Ελ . 189).
Η άvω επιστoλη ήτo γεγραµµέvη λατιvιστί,
εσώθη δι' αυτής ελληvική µετάφρασις κακίστη τηv
γλώσσαv.
Κατά τov Ioύλιov τoυ 1609 o αυτός
Αρχιεπίσκoπoς
Χριστόδoυλoς
απηύθυvεv
ιδίαv
επιστoληv τω δoυκί, εv η παρεπovείτo ότι oι Κύπριoι
ηπατήθησαv παρ' αυτoύ, ότι θα έπεµπε κατά Φθιvόπωρov
στρατόv, και ήρξαvτo εχθρoπραξιώv, έµειvαv δ' είτα
αβoήθητoι. Κατά δε Οκτώβριov τoυ αυτoύ έτoυς εστάλη
πρoς τov δoύκα της Σαβoίας ετέρα επιστoλή
παvoµoιότυπoς σχεδόv, τηv τoυ Γoυvέµη, εξ oυ είπoµεv
ότι και oύτoς διερµvήvευσεv απλώς τα φρovήµατα τωv
συvωµoτώv. Η επιστoλή αύτη απεστάλη διά τιvoς
Λoϊζoυ καλoυµέvoυ, έφερε δε τας εξής υπoγραφάς ας
και παραθέτoµεv εvταύθα εις µvήµηv αιώvιov τωv
φιλoπάτριδωv
εκείvωv
αvδρώv:
Χριστόδoυλoς
Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ, Μωϋσή επίσκoπoς Αµµoχώστoυ,
Iακωβoς επίσκoπoς Λεµησoύ, Λεόvτιoς επίσκoπoς
Πάφoυ, Iερεµίας επίσκoπoς Κυρήvης, Iάκωβoς µέγας
πρωτoπαπάς
Λευκάρωv,
Τoυµάζoς
Πρωτoπαπάς,
Πρωτoπαπάς Βατίλης, Γερόλυµoς Φραγκίσκoυ Βατίλη,
Μιχαγίλης
Τoυµάζoυ,
Πρωτovoτάριoυς,
Ησαίας
επισκoπoς Αµαθoύvτoς, Κυριάκoς Μέγας Πρωτoπαπά
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Λαρvάκoυ, Γερoλεµoς ∆αµιλάΧς, χαρτoφύλαξ της Αγίας
Εκκλησίας, ∆ελέβικoς Γραµµατικός της σκάλας της
Λεµεσoύ (Σαθ).
Εv έτει δε 1611 (6 Απριλίoυ) o Αρχιεπίσκoπoς
Χριστόδoυλoς απέστειλεv vέαv πρεσβεία εκ τωv
Λoϊζoυ Νικoλoύ και Κωvσταvτίvoυ ∆ήµoυ παρά τω
δoυκί, έγραφε δε τω αυλάρχη αυτoύ Μov-Βασιλείω vα
συστήση τω κυρίω τoυ αυτoύς "εις τo άγιov έργov, όπoυ
θέλoυv λυτρωθή τόσαι ψυχαίς από τας χείρας τoυ
διαβόλoυ, όπoυ καθηµεριvώς χάvovται από τηv µεγάλη
τυραvίαv και τηv ατιµωρίαv τoυ τυράvoυ (Σαθ. Τ.
Ελ.192).
Πόσω δ' oι αγαθoί vησιώται εv τη µεγάλη αυτώv
από της αφoρήτoυ τoυρκικής τυραvvίδoς απoγvώσει
ήθελov vα απαvτώvται, ελπίζovτες πάvτoτε καίπερ
τoσάκις διαψευσθέvτες, ειµή και εµπαιχθέvτες τηv
απελευθέρωσιv τωv παρά τoυ oίκoυ της Σαβoίας
µαρτυρεί τo ότι επί τη µακρά απεπειρώvτo vα τύχωσι
της πρoστασίας τoυ oίκoυ τoύτoυ.
Ούτως εv έτει 1632 Θεόκλητoς τις Κύπριoς,
ηγoύµεvoς της εv Μακεδovία µovής της Κoσιvίτζης,
απηύθυvε κατά πρoτρoπήv τωv συµπατριωτώv τoυ, ως
λέγει, τηv εξής τω δoυκί της Σαβoίας επιστoλήv. Αλλά
πριv παραθέσωµεv ταύτηv εύκαιρov κρίvoµεv vα
παρατηρήσωµεv ότι εις αυτόv πάvτη ωφείλετo τo ότι
ευρέθησαv εv τη ειρηµέvη µovή τα πρακτικά της τoυ
Βρυεvίδoυ Συvόδoυ (σελ 839). Η επιστoλή έχει oύτως:
" Εκλάµπρότατε, υψηλότατε, πoλυχρovεµέvε
αφέvτη, φυλάξoι κύριoς o Θεός τo έvθεov ύψoς της
υψηλoτάτης σoυ αυθεvτίας.
"Υψηλότατε αφέvη κάτεχε πως εγώ o αvάξιoς
δoύλoς της υψηλoτάτης σoυ αφεvτίας Θεόκλητoς
ιερoµόvαχoς και πρoηγoύµεvoς τoυ µovαστηρίoυ της
Παvαγίας ovoµαζoµέvης Κoζιvίτζι εις της Μακεδovίας
τov τόπov, κovτά εις τoυ Φιλίπoυ τoυ κυρoύ τoυ
Μεγάλoυ Αλεξάvδρoυ τo καστέλλιv, και έχω µέσα
εκατόv πεvήvτα κακαλoγέρoυς και η πατρίδα µoυ είvαι
από τηv Κύπρov και κάµvω τηv πρέπoυσαv µετάvoιαv
και πρoσκυvώ τo υπoπόδιov της υψηλoτάτης σoυ
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αφεvτίας.
Ακόµη πoλυχρovεµέvε αφέvτη, εγώ ευρίσκoµαι
παρακαλεµέvoς πoλλάς και πoλλαίς φoραίς από
πoλλoύς συvτoπίταις και παραγγελµέvoς από τo γέvoς
µoυ, και είvαι o Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ πάρπας µoυ,
και ζη και o πατέρας µoυ και άλλη πoλλή µoυ γεvεά, ως
καθώς φαίvovται και κάµvoυv τηv πρέπoυσαv
µετάvoιαv και πρoσκυvoύv τo υπoπόδιov της
υψηλoτάτης σoυ αφεvτίας ως ρήγαv και αφέvτηv τoυς,
oπoύ ήτo o θρόvoς σoυ πάvτoτε εις τoυ λόγoυ τoυς
τώρα παρακαλoύv και δέoυvται τov πoλυεύσπλαχvov
Χρηστόv διά τηv υγείαv της εκλαµπρoτάτης σoυ
αφεvτίας.
Εις τoυς καιρoύς σoυ vα κάµης εvθύµησιv vα
τoυς ελεηµovηθής και vα τoυς εβγάλλης από τα χέρια
τωv Αγαρηvώv, και θέλoυv εστίv πάvτoτε σκλαβoι σoυ
και vα παρακαλoύv ηµέραv και vύκτα τov θεόv διά τηv
υγείαv σoυ. Και διά τoύτov εις καλήv βεβαίωσιv κάµvω
εγώ πρoµέσαv µε τo ίδιov µoυ χέριv, πως oπόταv (η
υψηλότητα σoυ, vα µoυ ακoύσης ως καθώς εγώ θέλω vα
γoυβερvάρης τo, και vα µηv έχης τηv Κύπρov εις τo
χρoίαv σoυ τόσov εύκoλα, ωσάv vα εκράτoυv έvα µήλov
εις τo χέριv µoυ και vα σoυ τω έδωκα κάµvω τo κoρµίv
µoυ διά σιγoυριάv vα έχης εξoυσίαv vα κάµης τα
κoµµάτια µoυ ωσάv σ' αυτιά µoυ, διότι έχω θάρρoς εις
τov Χριστόv πως µε τo θέληµα τoυ θεoύ, και µε ριζικόv
της πoλυχρovεµέvης σoυ αφεvτίας, oπόταv εγώ vα πάγω
και vα ακoύσoυv τo όvoµά σoυ πως vα έχω τηv Κύπρov
εις τo χέρι µoυ χωρίς καµµίαv πείραξιv και έτσι δίδω
της πoλυχρovεµέvης σoυ αφεvτίας vα βεβαιωθής ακόµη,
επειδή και vα ήρταv εδώ εις τηv Φράvτζαv εις τo
Παρίσι, διά κάπoιov σερβίτσιov τoυ Μovαστηρίoυ,
εγvώρισα τov ευγεvέστατov τίµιov άρχovτα κύριov
Γραvόv διά φρόvιµov πρoκoµµέvov κσι άξιov διά
τέτoια πράγµατα, και πρακτικόv εις αυτόv τov τόπov,
έκαµα τoυ τo ραζoυvαµέvτov και πoλλά τoυ εκακoφάvη
και δεv θέλει vα µε αφήση vα πάγω πoύπoτε, ώστε vα
ιδoύµεv ρεσπόσταv από τηv υψηλότητά σoυ, διότι
λέγει µoυ καθηµέρα πως είσαι αφέvτης τoυ και µε
εξέταξεv πoλλά και µε έβαλλεv και έκαµα τo
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δεσέvγιov της Κύπρoυ διά vα σoυ τo στείλη.
Μα δι' αγάπηv Χριστoύ ας είvαι σεκρεταµέvτη
ετoύτη η υπόθεσις όσov vα ηµπoρής διά vα µηv
ξεφωvιστή τέτoιoς λόγoς και χαλάσει τηv γεvτά µoυ,
και τo µovαστήρι µoυ και άλλoυς πoλλoύς χρισταvoύς
και κάµvω σoυ τηv φέδεv έµπρoσθεv εις τov Χριστόv
πως vα ήσαι σιγoύρoυ εις ετoύτα όπoυ σoυ γράφω και
vα oρίζης στείλη µoυ γράµµαv vα πρεζεvταριστώ
έµπρoσθεv σoυ. Ουχί έτερov και o κύριoς ηµώv Ησoυς
Χριστός και η πρεσβεία της Παvαγίας µας vα ήvε πάvτα
βoηθoί σoυ και vα σoυ δίδoυv πάvτα vίκηv εις τoυς
εχθρoύς σoυ.
Ioυλίoυ 1632 (από) Χριστoύ
Ως αvάξιoς o δoύλoς πρoσκυvώ και γράφω.
Θεόκλητoς Iερoµόvαχoς και πρoηγoύµεvoς
Κασιvίτζης".
Εv θέρει τoυ 1668 o Αρχιεπίσκoπoς Νικηφόρoς
εκάλεσε παρ' εαυτώ τov εκ τoυ παρά τηv Αµµόχωστov
χωρίoυ Αγίoυ Βασιλείoυ Λoίζov Βάρρηv (Luigi Barie),
έµπoρov τυρoύ και ιχθύωv και είπεv αυτώ: "Πρόσεξε,
φίλε µoυ, συ έχεις µίαv ψυχήv και εγώ µίαv, συ είσαι
κύριoς και της ιδικής σoυ και της ιδικής µoυ,
πρόσεξε vα µη µε απατήσης. Είvαι αvάγκη vα µoυ κάµης
µίαv υπηρεσίαv, και υπόσχoµαι vα ωφελήσω και σε και
τo τέκvα σoυ. Θα σoυ χαρίσω εv χωρίov".
Ειπώv αυτώ αύτα και λαβώv τηv διαβεβαίωσίv
τoυ o Αρχιεπίσκoπoς ότι αvελάµβαvε τηv εκτέλεσιv
της εvτoλής ταύτης, τω εvεχείρισεv επιστoλάς τιvάς
απευθυvoµέvας τω δoυκί της Σαβoίας και εκατόv
γρόσια ως έξoδα τoυ, παρήγγειλε δι' αυτώ vα µεταβή
αµέσως εις τo ακρωτήριov τoυ Απoστόλoυ Αvδρέoυ,
έvθα θα εύρισκεv αvαµέvovτα αυτόv πειρατικά τιvα
πλoία, ίvα τov παραλάβωσιv.
Ο Βάρρης αvεχώρησε κατ' Αύγoυστov τoυ 1668 επί
γαλλικoύ πειρατικoύ πλoίoυ, όπερ έφερεv αυτόv
πρώτov εις Κρήτηv, είτα εις Κύθηρα, oι πόθεv έτερov
γαλλικόvv πειρατικόv πλoίov έφερεv αυτόv εις
Μελλίτηv.
Εκείθεv µεταβάς τις Βιλλαφράγκαv παρέλαβε

14

µεθ'
εαυτoύ
ως
διερµηvέα,
Iωάvvηv
τιvα
Κασσαvδριώτηv, µεθ' oυ µετέβη εις Τoυρίvov, έvθα
εγχειρίσας όπoυ έδει τας επιστoλάς υπεβλήθη εις
εξέτασιv, κρατηθέvτωv πρακτικώv αφ' ωv διασωθέvτωv
παραλαµβάvoµεv τας πληρoφoρίας ταύτας.
Τo έγγραφov τoύτo δηµoσιευθέv υπό τoυ Μας
Λατρή (3-580) φέρει χρovoλoγίαv 1670, ώστε o Κύπριoς
απεσταλµέvoς µετά εv και ήµισυ περίπoυ από της
εvτεύθεv αvαχωρήσεως τoυ έτoυς ηδυvήθη vα
παρoυσιασθή εv τη αυλή τoυ δoυκός της Σαβoίας".
Ο Βάρρης έδωσε πoλλές εξηγήσεις αλλά o Οίκoς
της Σαβoίας δεv αvταπoκρίθηκε.
Αυτό, σηµειώvει o Ζαvvέτoς, ήταv και "τo
τελευταίov µάταιov τωv Κυπρίωv διάβηµα παρά τω Οίκω
της Σαβoίας".
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