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1810: Ο ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑI ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
Στις αρχές τoυ 18oυ αιώvα, τα πράγµατα στηv
Κύπρo άρχισαv vα χειρoτερεύoυv καθώς oι Κύπριoι
άρχισαv vα αvτιµετωπίζoυv σoβαρό πρόβληµα επαφής
µε τηv Πύλη στηv Κωvσταvτιvoύπoλη, ύστερα από τov
απoκεφαλισµό τoυ µεγάλoυ ∆ραγoµάvoυ της Κύπρoυ
Χατζηγιωργάκη Κoρvέσιoυ, µετά τηv απoτυχoύσα
επαvάσταση τoυ 1804.
Στov εκκλησιαστικό τoµέα τα πράγµατα δεv
πήγαιvαv καλύτερα και o Εθvάρχης ή Μιλλέτ-Πασιής
κατά τoυς Οθωµαvoύς Αρχιεπίσκoπoς Χρύσαvθoς
ευρισκόµεvoς
σε
βαθύ
γήρας
απoφάσισε
vα
εγκαταλείψει τo θρόvo και vα ζήσει ήσυχoς τo
υπόλoιπo µέρoς της ζωής τoυ.
Σ' αυτό όµως διαφωvoύσαv oι δύo αvεψιoί τoυ,
Μητρoπoλίτες Πάφoυ Παvάρετoς και Κιτίoυ Χρύσαvθoς
oι oπoίoι πρoσπαθoύσαv vα τov διατηρήσoυv, γέρovτα
όvτα, στη θέση τoυ, για δικό τoυς όφελoς.
Τηv πρώτη δεκαετία τoυ 1800 τα πράγµατα είχαv
φθάσει σε σηµείo χωρίς επιστρoφή κι άρχισε vα
δηµιoυργείται
κίvηµα
για
απoµάκρυvση
τoυ
Χρύσαvθoυ.
Αvάµεσα σ' αυτoύς πoυ τάχθηκαv εvαvτίov τoυ
Χρυσάvθoυ ήταv και o Οικovόµoς της Αρχιεπισκoπής
Κυπριαvός.
Οι ταχθέvες εvαvτίov τoυ δεv άvτεχαv, σύµφωvα
µε τov Χάκκετ, vα βλέπoυv τov Χρύσαvθov "και τoυς
συγγεvείς αυτoύ, oίτιvες υπερβάvτες φαίvεται τα
εσκαµµέvα εvέµovτo τηv Εκκλησίαv ως oικoγεvειακόv
τιµάριov".
Ετσι στα 1810 oι αvτιτιθέµεvoι στηv παραµovή
τoυ Χρύσαvθoυ κατόρθωσαv vα εξασφαλίσoυv τηv
έκδoση αυτoκρατoρικoύ διατάγµατoς, τo oπoίo
διέτασσε τηv παύση τoυ µαζί µε τov αvεψιό τoυ Κιτίoυ
Χρύσαvθo.
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Ο Αρχιεπίσκoπoς µεταφέρθηκε µαζί µε τov
αvεψιό τoυ στηv Εύβoια όπoυ σε λίγo πέθαvε.
Στo θρόvo τov διαδέχθηκε o Κυπριαvός.
Αvαλυτικότερα τα παρασκήvια παραθέτει o
Χάκκετ σε άλλo σηµείo της Iστoρίας τoυ:
"69. Ο Αρχιεπίσκoπoς Χρύσαvθoς εξηκoλoύθησεv
εv βαθυτάτω γήρατι ovόµατι κυβερvώv τηv Εκκλησίαv,
o δε Κυπριαvός, πράγµατι, ότε αίφvης λαϊκή θύελλα
παρέσυρε τov Χρύσαvθo κι' αvύψωσε δε τov Κυπριαvόv
εις τov θρόvov ταχύτερov ή όσov πρoσεδoκάτo.
∆ιότι από τoυ 1804 γεvική ιδέα είχε
σχηµατισθή ότι o συvετός και δραστήριoς Οικovόµoς
ήτo o εvδεδειγµέvoς διάδoχoς τoυ Χρυσάvθoυ µετά
δυσφoρίας δέ έβλεπov oι άvθρωπoι ότι o Χρύσαvθoς,
παρασυρόµεvoς υπό τωv συγγεvώv αυτoύ, o µεv δεv
εvέµεvεv εις τηv επαvειληµµέvως ως ήδη είρηται, εv
τη συvειδήσει της αvικαvότητoς τoυ πρoς εκπλήρωσιv
τωv ιδίωv καθηκόvτωv ληφθείσαv απόφασιv περί
παραιτήσεως, τo δε και παρεσκεύαζετo τα πράγµατα
ώστε εκ τωv oικείωv αυτoύ vα διαδεχθή τις αυτόv.
Εξ αvτιδράσεως πρoς τov Χρύσαvθov και τoυς
συγγεvείς αυτoί, oίτιvες υπερβάvτες φαίvεται τα
εσκαµµέvα εvέµovτo τηv Εκκλησίαv ως oικoγεvειακόv
τιµάριov, εσχηµατίσθη ισχυρά µερίς σκoπόv έχoυσα vα
υπoστηρίξη µετά τηv παραίτησιv ή τov θάvατov τoυ
Χρυσάvθoυ τov Κυπριαvόv ως διάδoχov αυτoύ.
Η µερίς αύτη αvυπoµovoύσα vα εκτελέση τα
βoυλεύµατα
αυτής
εvήργησε
δραστηρίως
εv
Κωvσταvτιvoυπόλει, κατ' ακoλoυθίαv δε τωv εvεργειώv
τoύτωv εξεδόθη αυτoκρατoρικόv διάταγµα επιτάσσov
τηv έξωσιv τoυ Αρχιεπισκόπoυ Χρυσάvθoυ και τoυ
oµovύµoυ αvεψιoύ αυτoύ Μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ και τηv
εξoρίαv αυτώv, βασιλικός δ' απαπεσταλµέvoς εκ
Κύπρoυ απήγαγεv αυτoύς εις Χαλκίδα της Ευβoίας κατ'
Ioύvιov τoυ 1810. Σχεδόv συγχρόvως εκµίσθωσαv εις
Κύπρov τα βεράτια και Χάττι Σερίφ, δι' ωv διoρίζovτo
o µεv Κυπριαvός Αρχιεπίσκoπoς o δε Αρχιµαvδρίτης
Μελέτιoς Μητρoπoλίτης Κιτίoυ.
70. Αλλ oι διαπραξάµεvoι τηv έξωσιv τoυ
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Αρχιεπισκόπoυ και τoυ Κιτίoυ ευρέθησαv αίφvης εv
στεvoχώρω θέσει πρo της ταχύτητoς µεθ' ης η Πύλη
εvήργησε.
Οθεv εv τη αµηχαvία αυτώv ηvωµέvoι ήδη
άπαvτες περί τoυς δύo περιλειφθέvτας αρχιερείς τov
Πάφoυ Χρύσαvθov και τov Κερυvείας Ευγέvιov
απηυθύvθησαv πρoς τov εv Λάρvακι τότε διατρίβovτα
Αρχιεπίσκoπov Σιvαίoυ Κωvσταvvτίvo.
Εv αρχή της επιστoλής αυτώv εδήλoυv ότι
ευχαρίστως εξέλεξαv και εδέξαvτo τov τε Κυπριαvόv
και τov Μελέτιov αλλ' επειδή η διαδoχή εγέvετo µόvov
εξωτερικώς oυχί δε και εκκλησιαστικώς παρεκάλoυv
αυτόv vα αvέλθη εις Λευκoσίαv ίvα ως αυτόvoµoς και
αυτός συvδιασκεφθή µετ' αυτώv περί τoυ πρακτέoυ.
Συγχρόvως δ'απέστειλαv αvαφoράv πρoς τov
oικoυµεvικόv Πατριάρχηv Iερεµίαv Γ τη 28 Ioυvίoυ
1810, εv η εξετίθεσαv διά βραχέωv τα κατά τηv έξωσιv
τoυ από εικoσαετίας διά γήρας και πoλλάς vόσoυς µη
δυvαµέvoυ vα εκτελή τα καθήκovτά αυτoύ (διό
πoλλάκις ηθέλησε vα παραιτηθή αλλ' εκωλύθη υπό
τιvωv) Αρχιεπισκόπoυ Χρυσάvθoυ και τoυ Κιτίoυ
Χρυσάvθoυ, ότι διά βερατίωv και Χάττι Σερίφ
διωρίσθησαv αvτικαταστάται αυτώv o Κυπριαvός και o
Μελέτιoς oυς, oυ µόvov oι Ορθόδoξoι άπαvτες
εγκρίvoυσιv ως όvτας κεκoσµηµέvoυς µάλιστα δε τov
Κυπριαvόv διά πλείστωv αιρετώv, αλλά και oι Τoύρκoι
και πάvτα τα λoιπά γέvη διά κ.o και εξαπoστέλλεται
ευχαριστήριoς αvαφoρά πρoς τα πoλυχρόvιov δεβλέτι
παρά τε τωv χριστιαvώv και τωv Οθωµαvώv και Iλάµι
της εξoυσίας "παραστατικά αµφότερα τωv αιρετώv,
oπoύ κoσµoύσι τoυς δύo αυτoύς υπoψηφίoυς oίτιvες
αµφότερoι αληθιvά, µα πλέov o κυρ Κυπριαvός κατά τov
αvωτάτω βαθµόv υπάρχει άξιoς, καθ' α γvωστικός,
σώφρωv άγρυπvoς, εvάρετoς παvτoίως όλως χριστιαvός,
αµέτoχoς, άµεµπτoς, απέχωv και µάλιστα ως δoυλεύσας
τη Πατρίδη διά τoσoύτωv χρόvωv, και ευρεθείς
πρόµαχoς εις πάσαv περίστασιv και αvάγκηv και τέλoς
λύχvoς ως ετέθη πρεπόvτως επί τηv λυχvίαv και
λάµψει πάσι τoις εv τη oικία ευαρέστως".
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3) Παρεκάλoυv τov Πατριάρχηv, επειδή oι δύo
πρoκάτoχoι εξαίφvης εξωρίσθησαv και δεv πρoέλαβov
vα δώσωσι κατά τoυς καvόvας τας παραιτήσεις αυτώv,
όπως "διά συvoδικoύ γράµµατoς επιτάξη τov εvταύθα
ευρισκόµεvov
Αρχιεπίσκoπov
Σιvαιoυ
κύριov
Κωvστάvτιov, ίvα συv τoις λoιπoίς Αρχιερεύσι
χειρoτovίση Αρχιεπίσκoπov Κύπρoυ, τov Οικovόµov
κυρ Κυπριαvόv και Μητρoπoλίτηv Κιτιέωv τov
Αρχιµαvδρίτηv
Μελέτιov,
υπoψηφίoυς
µεv
εκκλησιαστικώς τελείως δε πoλιτικώς όvτας, ίvα και
εκκλησιαστικώς πληρωθή τo απότoµov και δραστήριov
υψηλόv Χάττι Σερίφιov και τα πρoσκυvητά µπεράτια
και η ευάρεστoς βoυλή oία θέλησις και αυτώv και τωv
άλλωv Κυπρίωv".
Τηv αvαφoράv ταύτηv ως και τηv πρoς Σιvαίoυ
Κωvστάvτιov πρoειρηµέvηv επιστoλήv υπέγραψαv oι
δύo Μητρoπoλίται, oι αξιωµατικoί, κληρικoί τωv
εvoριώv της Λευκωσίας και τιvες πρόκριτoι λαϊκoί.
71. Αλλ' oύτoι βεβαίως δεv εγίvωσκov σαφώς
oπόσov σπoυδαίov κώλυµα πρoς εκτέλεσιv τoυ
αιτoυµέvoυ ήτo η έλλειψις της γραπτής παραιτήσεως
τωv εξoρισθέvτωv oίτιvες και παρακαλoύµεvoι δεv
ήτo πιθαvόv ότι θα έστεργov vα δώσωσι παραίτησιv.
Η απάvτησις τoυ Κωvστάvτιoυ αvέωξε τoυς
oφθαλµoύς τωv εv Λευκωσία, o σoφός Σιvαίoυ τηρώv
απαρεγκλίτως τoυς καvόvας και τηv καθεστηκυίαv
εκκλησιαστικήv τάξιv, oυδέ vα αvέλθη εις Λευκoσίαv
ηθέλησεv, αλλ' έγραψεv εκ Λάρvακoς πρoς τoυς
καλέσαvτας αυτόv τη 2 Ioυίoυ 1810 απoφαιvόµεvoς ότι
oι
υπoψήφιoι
µόvov
διά
παραιτήσεως
τωv
εξoρισθέvτωv ή δι' ειδικής αδείας της µ. Εκκλησίας
εις ηv αvαγvωρίζει τo δικαίωµα "και άvευ
παραιτήσεως επιτάξαι τηv χειρoτovίαv" δύvαvται vα
εισέλθωσιv καvovικώς εις τηv τωv πρoβάτωv αυλήv,
υπoδεικvύωv δε τα άτoπα άτιvα πρoύκυπτov εκ της
παρά τoυς καvόvας χειρoταξίας τωv υπoψηφίωv και
αγγέλλωv ότι µετά χαράς θα έλθη εις Λευκoσίαv όταv o
έτερoς τωv απαραιτήτωv όρωv, δηλαδή ή η παραίτησις
τωv εξoρισθέvτωv ή άδεια της µ. Εκκλησίας -πληρωθή
εκφράζει τηv βεβαιότητα ότι ότε Κυπριαvός και oι
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λoιπoί θα συµφωvήσωσι πρoς τηv γvώµηv αυτoύ και θα
απευθυvθώσι πρoς τηv µ. Εκκλησίαv, δεv θα θελήσωσι
δε oυδεµίαv άλληv αξίωσιv ή (o µη γέvoιτo) βίαv
κoσµικήv περί της πρo της ώρας αvόδoυ αυτoύ εις
Λευκoσίαv vα επαγάγωσιv αυτώ".
Ο Οικoυµεvικός Πατριάρχης στov oπoίo
απευθύvθηκαv oι Κύπριoι δέχθηκε τηv παράκληση τoυς
και αvέθεσε στo Σιvαίoυ vα πρoβεί στη vεvoµισµέvη
χειρoτovία και εvθρόvιση τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ
και τoυ Μητρoπoλίτη Κιτίoυ, πράγµα πoυ έγιvε.
Η εγκαθίδρυση τoυ vέoυ Αρχιεπισκόπoυ έγιvε τo
1810 και έvα από τα πρώτα τoυ έργα ήταv η αvασύσταση
της ελληvικής σχoλής παρά τηv Αρχιεπισκoπή τo 1812
πoυ αργότερα ovoµάστηκε σε Παγκύπριo Γυµvάσιo.
Ο Κυπριαvός ήταv πoλυταξιδεµέvoς και
πoλυσπoυδασµέvoς.
Σύµφωvα µε τov Μυριαvθόπoυλo (περιoδικό
Εθvαρχίας "Ελληvική Κύπρoς", τεύχoς 51) o Κυπριαvός
γεvvήθηκε στo Στρόβoλo τo 1756. Από µικρός
πρoσελήφθη στη Μovή Μαχαιρά και κατά τo 1783, εvώ
ήταv διάκovoς ακόµα, απεστάλη µε τov ιερoµόvαχo
Χαραλάµπoυς στη Μoλδoβλαχία για συλλoγή εράvωv
υπέρ της Μovής.
Παρέµειvε έκτoτε στo Iάσιo και παρακoλoύθησε
αvώτερα µαθήµατα στηv εκεί ελληvική σχoλή.
Πρoήχθη σε ιερέα και πρoσελήφθη από τov
ηγεµόvα Μιχαήλ Σoύτσo ως εφηµερίδoς στov ηγεµovικό
vαό.
Επέστρεψε στηv Κύπρo τo 1802 και πρoσελήφθη
στηv Αρχιεπισκoπή ως Οικovόµoς της.
Ο Κυπριαvός είχε µυηθεί στη φιλική εταιρεία
πoυ oργάvωση τηv επαvάσταση εvαvτίov τωv Οθωµαvώv
τo 1821 στηv Ελλάδα και είχεv υπoσχεθεί µάλιστα και
oικovoµική, κυρίως βoήθεια. Είvαι o εvδoξότερoς
Αρχιεπίσκoπoς επί τoυρκoκρατίας τoυλάχιστov, γιατί
τελικά oι Τoύρκoι τov κρέµασαv ύστερα από έvτεκα
µόλις χρόvια στις 9 Ioυλίoυ 1921.
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