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SIZ ~p~r\; reW\; re~p~xA~i~~ oA6xArlPo 'to X~Ij?IZAOXWP~[J.E 't1Z k~fLov6o~Y'tplZ ')(.lZt 
'to opoo~p6 'tou x~Ij?IZA6opucro. 

'R hooo"f) 'tolhou 'tOU ~~oAiou dY(t,~ &.x6fLlZ mo crUYX~V"f)'tLX'lJ "(LIZ'tt repOEp

X~'tIZ~ &.reo EVIZ AIZTC"fTEkw'trt 1tOU reEpM~ 't1Z rc~pLClcr6't~plZ Xp6VL'1Z 't'Y)\; ~w1j\; 'tou 

~€Y'll't~[J.EY.O\;. U OfJ-W\; ~ ~~V"f)'t~1Z E'X.IZV~ 't'lJV &."(are"f) "(~IZ 't'lJV 1 o LrlZi 't,~p~ 'tou 1tIX
'tp,iolZ VIZ "(i v,~~ 'tp~r\; ')(.lZt 'tEcra~p~L\; 'X.IZt OEX'IZ 1j?0PE\; [1~"(IZAU't~P"f) &'1tO &AAWV 

reou dXlZv 't'lJV 'tuX"f) VIZ 't'lJ XlZipoUY'tIZL crUVEX:~LIZ [1EXPL 'tov EX'tomcr[J.6 'tOU\;. 
llpEre~L o[1W\; VIZ cr"f)iJ'~~wcrw rew\; 0 reV~6f1IZ'tL')(.0\; a"(wVIZ\;OEV dVIZL &yvwcr'to\; 

cr'tov ellWXIZ N. ellWX:lZtO"f) . MLIZ OA6XA"f)P"f)~W'lJ cr't'lJV 'Alj?p~x'lJ XlZt cr.oc'lJV 'Ay
yAilZ reoA~[1ouQ"r~ yLIZ 't'lJ OLIZ't~P"f)O"f) 't1j\; rev~of1lZ't~x1j\; XlZt reoAmanx1j\; 1tlZpaoo

cr"f)\; 'tWV ~~V"f)'t~[J.EVWV 'EAA~VWV Ewoiroov'tiX\; EIj?"f)[1~pio~~, 1t~pWOLXa, ~~'oAia, 

o~lZlj?w'ti~oV'tIX\;, oLMcrxOY'tIX\;, ~aAAov'tlZ\; cr'tt\; h')(.A"f)cri~\; 'twv relZpotXtwV, cru[J.

tJ-~'tEXOV'tIZ\;cr'tlZ oW~X"f)'t~XIZ crUtJ-OOUA~1Z 'tWV o~1Z1j?6pwv ~~V"f)'t~'[1EVWV ofJ-aowv. 

llpw't"f) 'tou EYVO~IZ reav'tlZ ~ OLIZ't~P"f)cr"f) 't1j\; yAwcrcrlZ\; 'X.IZt 't1j\; 'tlZu't6't"f)'tIX\; 'twv 
~~V"f)'tE[JoEVWV. uO'tIZV dXIZ[1~ EiJ'~r\; 'to 1963 'tt\; 1tpw't~\; OLIZXO(VO'ttXE\; 'tIZPIZXE\; 

tJ-E 't1Z repw'tlZ X~tpomlZcr'tlZ 1tpOtJ-'r)VUtJ-IZ't1X 'tWV crwotVtcr't~xwvcrX~oiwv "t1j~ Toup

xia\;, 0 ell. N. ellWXlZtO'r)~ 1t'~pi'SIZA1t't~ XIZ,t ~0'YfSoucr~ 'tOU\; otJ-oy~v~r\; 1tp6crlj?uy~\; 

&.reo 'to B~Ay~xq K6,,(')(.o cr't'lJV 'Alj?pt')(.~, . 

rupi~oY'tlZ\; cr't'lJV Kurepo 'to 1970, cruYEXtQ"r~ 't'lJV rev~6f11Z't~x~ 'tou 6pIX
cr't"f)p~6't"f)'t1Z o~Maxov'tIZ\;, &.pSpoyplZ~wv'tlZ\; xed cruyypalj?ov'tlZ\; ~~oAilZ. uEvlZ\; 

cr~[JoVO\; tJ-IZX"f)'t'lJ\; reou xlZt 'tWPIZ h6iJ.1Z crE ~A~xilZ 1tOU &AAOt re~p~iJ.EVOUV &.reo 
't'lJV reoA~'tdlZ &.v'tlZre6oocr"f) 'tWV x6rewv 'liOU\; XlZt 'ttfJ-'r)nxE~ OLIXxpicr~~g 0 yv~
crW\; IZU'tO\; y6vo\; 't1j\; AIX1t~,SoU votw8~t rew~ 1tpEre~t VIZ 1tpOcr~EP~L h6[1"f) 1tOAAIZ 
cr'tov ')(.0 (V 0 &'ywvlZ EvaY't~lZcr'tov Toupxo ,~lcrooAEIZ. NIZ cr'tzp~wcr~t &.x6[J.1Z rez

ptcrcr6't~po 't'lJV lcr'top~x'lJ [1V~[1"f). "Icrw~ y~a'tt ~rvlZtcriyoupo\; rew\; 'to &'A"f)StVo 

XEPOO\; OEV dVlZt of[ &.1tO,AlZlj?cr"f) 'tt[1wv XlZt UALXWV &'YIZSwv &AAIZ ~ 1tpOcrlj?OplZ 
&.yare"f)\; repo\; IZU'tOU\; reou 1t~ptcrcr6'tzpo &'YlZrc,x\;, rcou 1t~p~crcr6'tzpo mcr'tE6~~\;. 

KlZt 'ti rc~p~crcr6't~po &'YlZrc,x 'X.IZt mcr'tEo~L EVa\; AlZrc'r)Stw't"f)~ &.rco 't~ ACG.rc"f)80 

xlZt 'tOU\; &.vSpwrcOU\; 't"f)\;; 

EUXOUtJ-IZL IZU'tO 'to ~~oAio - rcpOOIj?OplZ 'tou ellwx,x N. ellWXlZtOrt VIZ A~~'tOUp

y~crzt rcAIZ't~~1Z XlZt VIZ a'tcrIZAwcr~t ocrou~ &.rco tJ-,x\; EXOUV cr'tt"(tJ-E\; Amo~uxilZ\;. 
llEplZ &.rco 'tou'tO rcpErc~~ 'to rclZpao~~yiJ.1Z 'tou rcrUyyplZlj?EIZ 'tou, 0 &XOUPM'tO\; XlZt 

A~OEV'ttXO\; rcv~o[JolZ'ttxb~ &'''(WYIZ\; 'tou ellwx,x N. ellWXlZtO'r) VIZ dvlZ~ EVIZ [Joovorcan 

rcou 1tPErc~~ EiJ.~r\; orcwcro~reo't~ VIZ &.XOAOUSOUiJ.~ rcCG.V'tIZ. 
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IIPoAoro~ 

MB tSeCw acpooiwo'l'j xd (ijAO'JI ~Seft()')J eyeacp'l'j 10 naeo'JI "Eeyo'JI. 

Kat ftB [Jaifsia'JI ovyxiy'l'jo'l'j neoAoyi(slat wvw. "b'no'JIoq otayeacpsmt ~ 

~).i1jJ'f). Kd (W'JIW'JITJ naeaft{WSl ~ ayaftY'l'jo'f) lijq noAVcpi).1]1'1'jq YS'JIslsieaq 

~fto.)Y, nov xamnauiml oxuv uvea xeo'JIux ano 1O'Y Toiiexoy aenaya elooo

Ua 01TJ'JI Kvneo. Elyat 10 nkfj?fta ftsyaAo. Kat xa~iowlat, eyoow ow

oaiyovy la xeOYW, cpetX10, aYSnaYOe~WW, eyxA'l'jfta e!;onwoswq wv y'l'jyS

yovq nA'l'jW0ft0V. Elyat owyseo, aY0ft0, ~'l'jetl5Josq 10 eyxA'l'jfta wv !;seet

(Wft0v. Kat aYVno}.oywwq ~ anwAsw lijq, ecpeouaq rijq. .dBy oVYXwI20VY

lilt xat OBY A'l'j0ft0YOvnat nOlB ol'!'s ~ aY0ft0q elooOAiJ xat exOiw!;'I'j wv nA'I'j

W0ft0v ft~lS ~ nal2aY0ft0q nl20000ia xala lijq Kvneov xat lijq ']oweiaq ~ 

e~tx1] neOOOOA~. 'H Ovftcpoea nov enA'I'j!;s 101' 10no ftB 11]1' xau!~xl'1'jO'l'j vno 

, lijq Tovexiaq wv [J0esiov l#~,uawq lijq MsyaAOY~OOV ~' anoUAij fteJ.ayoy 

oliyfta ota wvq ote{}ysiq 'Oeyaywft0vq lijq ovYXeOY'l'jq a~eWnOl'f)wq. .dta 

lTJY entostx~sioay aovyaio~wy aYOXTJY vnsv~YwY .dvyaftswy. .dta lTJY 

ana~ aeY'l'jo~ lWY 1" ayaxo1jJOVY 101' eloooUa, ya nsewlsiAOVY xat ya e;;a

Asi'I.jJoVY 10 eyxA'l'jfta. "EyxkYJfta, 10 anoio OBY cpaiyswt 1" aY'l'jovxfj wvq 

loxvl2ovq lijq rf)q, Ot anoiot e1)')JOOVY s'va naeaotwy «OVft,uaxoy» ftB ow

otywuxaq ow~eostq slq lTJY nSetoX1]Y av,~Y. .dta ya loxv'l'j xat xa,a wvq 

O'l'jftSetYOvq x120YOVq a Y0ft0q lfjq (ovyxAaq. 

MoxfJoq nOAvq xauoA~{}'I'j wq neoq '1]1' ovyxeneWO'l'j Mt xamyeacp1]Y 

tOWetXo.)Y xat naeaooowxwy osoo,ueYwy xat ftB a'io~'l'jfta SV~Y'l'jq (Jaev ayS

A~CP{}17 ~ ovrreacpTJ wv neWWlvn(Y!) avwv "Eeyov, nov ayacpeeSWt el
OtXwq at' sya 10noy xat 101' AaOY ,ijq naAatcpr1.rOv Aan~~ov. ']ow[ueoq 

' (ijAOq xat ayan'l'j ensosix~'I'j wq neoq la nSetSXofJiSya xd '1]1' VA'l'jY, 11]1' 

OVYOX1] xat xalaw!;~ ,WY OB ftta Tetftse'l) "Exooo1J. 'H ovyxenl2wo1J v}.t

xov xat ~ ovrreacp1] lBrOWq 'El2yao[aq vno ,aq 01JftSetyaq nsew,aostq osY 

"WY ,0001' SVy.,o}.oq, 0001' nt~aYwq ftSetXOt acpeJ.siq ~a YO,u[OOVY. Kat ~a 

{Jsoatw~ovY nSet wvwv ayaOtcpovnsq elq laq oe).[oaq l'1'jq. "0ftwq syw

ntoY lWY OVOXOAtWY ~ ~eA1Jo1J OBY vnsXWe1JOS xat ota lTJY ']owe[ay xd 
l1]Y IIaeaoooty ~ anOcpaOWHX011Jq b~ealatovw. Kat fte n[ol1J Xt entft0Y1] 

xd ~ael2oq 10 "Eeyoy aye).~CP{}1J xat alo[wq ensuUo~1J. Elq la xa1a 

Meeoq ~efta1a owoacp'l'jy[(onat WXOy naea}.ei'I.jJStq, nov ocpsi).OYWY oftwq 

elq lTJY lJA}.St'I.jJLY av{}syUXWY n}.1JeocpoetWy. MsyaA1J cpeonLq xauo}.~{}1J 

xat wq neoq 11]1' a!;to}.oY1JOLY 1WY OtSeSVY1J~eY1WY n1JYWY xat 1WY naea~ 
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oXdH;vwJY JlJ.'Yj(!OCPO(!u'iw ala va ua1a0117 10 "E(!')'ov nUov aV{}eVUUO, nky)

(!eou(!ov uai au(!dJer;. Lila v' anmdif wlno cpaelVOV ']OW(!lUOV uai IIa(!a

aOOlguOV u'Xfl~(!WV 11'jr; , {WUU01'YjWr; wv y'Yjyevovr; Aaoil 1ijr; Aan~{}ov, ~ 

anoia vnij(!~e 010 na(!d{}o?) ,u[a UDV £vvea (JaolAeiwv 1ijr; Kvn(!ov. 

X(!eOr; £ndJeOA'Yj,uevov V7l17(!~eV ~ oVY'Y(!acp~ 'lOV na(!onOr; "E(!')'ov ala 

va aW111(!'Yj{}if ~ pv~,u'Yj ( wna'v}j, lowlte(!wr; 1WV £ne(!xo,uevwv ysvewv, mir; 

n(!o')'OYlUer; par; (![(sr;, 01k av{}eVUusr; IIo},ltwuUSr; a~[sr; wil Aaov, m~Y 

na1(!Ona(!aoowy £{}YlU~ UA'Yj(!OYOpla, UA'Yj(!OYOpla pau(!ar; uai ovvexovr; OW(!

ueiar;, ua{}wr; aVl~?), lijr; ciA},ms Aa,Un(!ar; IIo},l1eiar; lijr; Aan~{}ov. Ka{}if

'XOY £nloeoi'Yj,ueyoy 'Xai n(!Or; alwy[ay M Y~,Ll11Y lWY n(!oyoyWV ~PWY £uei

VWY, nov nwwi {}s,ua'lOcpVAausr; lWY ' £{}")JlUWY uai nOAltWUUWY na(!aoooswy 

na(!epSlVaY {}a,upevol £us'i Yla va OWlwv[(WY1al Ot £{}")JO},o,),luer; fwr; (![(sr; 

uai n(!or; OWU(![OWOlV lijr; tOW(!lUfjr; 'AA'Yj{}eiar;. 'AAAa uai Ol' OAOvr; £uei

vovr; nov n')'Wy[o{}'Yjoav, £pa(!lV(!'Yjoav ~ dYVOe'ilal auo,ua ~ 1VX'Yj, vns(! lijr; 

£Asv{}S(![ar; uat aYS~a(!1'Yj0[ar; 1ijr; pa(!W(!lUijr; Msya},oy~oOV ovvs,),(!acp'Yj ps 

nS(!W017V sV')'YWpOOVY'Yjv uat anS(!lO(!WWY £Y{}OVOWOPOY uat ayan'YjY £~SOO{}'Yj 

10 na(!oy "E(!')'ov. Lis'iypa uat WVW acpoouhoswr; n(!or; 117v cplA1a111v IIa-
1(!lOa uai £A71100cp6(!0r; v ,uvor; n(!Or; 10Y vne(!oXov AaOY 1'Yjr;. ' AA},a uat aU(!l

o~r;, aV'101d~r;, n(!W10WnOr; uat uara 10 ovYar(w n}'~(!'Yjr; ala 1~Y 'Aan'Yj{}ov 

oV'Yy(!acplu~ 'E(!yao[a oVy'XsU(!lpeyWV '[ OW(!lUWV uat II a(!aooowuwy osao

peywv, an'Yj}.}.aY,uev'Yj ano ovyusxv,uevar; toW(!W},O')'lUar; a lS(!SVY~Oelr; uat 

aoacpe'ir; CPlAOAOYlUar; oWV{}~oslr;. 

'Eu 1ijr; aya xs'i(!ar; L;vY'Y(!acpijr; a avayvwo111r; {}a onovOaOllw(!wpeya 

aU(!loij tOW(!lUa OSaO,Ueya, uat Ol' aV1WY, 10Y na(!aooowuov Aaiuov <exyO

AO')'lUOY {}'Yjoav(!oy, nov £nt alwyar; OlS~'Yj(!e'iw uat fI,eX(!l 1WY X(!OYWY par;, 

rjY{h(e 01~Y Aan'YjfJo, L;vY'Y(!acp~, r; evaw{}'Yjo[a 1ijr; · ano[ar; osv anOoeXS1al 

1~Y uaw01aAaY,Uey'YjY anMhwy uat 1.fJVX(!01'YjW 1ifr; aOVyeia'Yj1'Yjr; UOlVWy[ar; 

1WY £{}vWY £ueiVWY, 1a ano'ia uat ala 1ryv «OlUOYOplUOna(!ayw')'l1~~Y aAAa

Y~Y» uat n(!Or; la lOlua 1WV nanou m(!aUWUUOnOAlUUa oVflcpe(!Ona ayo,uwr; 

nS(!lcp(!OYOVV l}{}lUSr; alS{}ve'ir; a(!XSr; Lilua[ov ans(!')'a(opsya auop'Yj xat l~V 

£~aASl'tplY },awv ano 1k na1(!0')'OYlUer; 1WV £01[Sr;. Kat OSV anooexswl vso

cplAO},oYlUSr; {}SW(![Sr; ala <dr; ow(!Uwr; £ya},AaoOOpSYSr; owuVpaYOelr; 1ijr; 

'[ow(![ar;» OWV ')''Yj')'SYryr; AaOr; £'X(!l(OVWl ala 1ijr; (3[ar; ano (Ja(!oa(!oy Bi}Yor;; 

10 ano'ioy aY~yays 1~Y &(!nayryY uat YSyou'lOv[ay etr; n(!o'Ocpo(!OY £nl1~aSV,Ua 

uat lOY OWOlYW,UOY uat 117Y a')'v(!u[av dr; nOAl1lU~Y hlW1~P'YjY. Lilauv

,UaYOSlr; lijr; '[o'lO(![ar; 101e a ua{}eyar; AOYlUwr; anooexslal, OWY anooa[vovY 

avwl ua(!nocp6(!Ol n(!Or; ySYlU~Y l}{}lU~Y, nysvpauu~y, nOA11l0uuryy aYanAa

OlY 1WY }.aWy uat aXl ala 1~Y £~ov{}eyWOlV WV1WV. 

II(!wwwne'i ~ aya xs'i(!ar; OVI'Y(!acplu~ 'E(!')'ao[a alOU £nhvXe ?'a OV')'

XcYi{!WOn el~ ia~ oeAioac; 117C; O,'lL aJlO%J~8tOil%WC; acpoea 'lr]'v A6.n17{}OY xat 
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')Ieta')l &Illa xat Ota 7,~')I Bntlloy~')I u7)')1 OtacpO(!W')l ffep,a7,w')l Ota ')Ia n(!wwwnf! 
acp' e')lo~ 7,0 "E(!yo')l xat acp' ed;(!ov ')Ia xaffiawwt 7,OV7,O aotaoll1')w')l xat · 
ana(!air,1')w avp,nIl1(!wp,a taw(!txo xat na(!aooataxo wv vno Tov(!xtx~')I xaw
x~')I a1p,e(!0')l a(!xaiov Xat n(!oacpa7,w~ axop,1') ellll1')')Itxov avwv xw(!ov. "E(! I' 0')1 
x(!1atp,0')l, otoaxuxo')l, B')I1')fJ,e(!Wuxo')l xat eVX(!1')aw')l, fJ yllwaotx~ P,O(!CP~ 7,(;)')1 
Xetp,8')1W')l 7,OV {)Jloiov notxillllet Xa7,a {}8p,aw Ota ')Ia na(!ovata'n xat w~ n(!o~ 
wvw n(!wwwnia')l avyxeeaop,ov o1')p,ouxfj~ xat xaffa(!evovo1')~ p,e alaff1')H
X~')I anOOOOl')l xat yllwaolxo oxfjp,a a')lalloyo')l p,e 7,~y OVYOx1y, 7,~Y yllacpv(!o-
11')W Xat 7,~Y evcpwyiay a}.lla xat fl;e 7,~y oll1')Y avwr,ellfj 'E(!yaoiay n(!OalOUX
,0')1. LllOU 7,a ovyxen(!w{}8na el~ av7,~y n(!w7,owna xeip,e')la oe')l aYev(!i
axonal {mov01norre olhe xat el~ 7,~')I reYlX~y 'Io7,o(!ia')l 7,fj~ Kvn(!ov, fJ {moia 
xat P,8X(!t 7,fj~ w(!a~ na(!ap,8Yel a')l8XOow~. Kat el~ vnaexovoa~ naxiowv~ 
~8ya~ 'Exoooet~ B')I Kvn(!cp ovaxollw~ ayev(!iOXO')lWl OlBana(!p,eYa p,OYO')l OWt
xeia, a')lena(!xfj op,w~ Ola 7,~Y ovp,n1l1(!wotY eyo~ na(!op,oiov elOlxW~ "E(!yov. 
Tovw oe ovyxen(!Wyel o,u {}a B')IOtScpe(!e 7,0')1 ayay')lwo'Ci1')Y ya yyw(!ii;n Ota 
7,~')I AanlJffo')l. 

Lle')l vnfj(!~e Ilamo')l evxollo~ fJ aya xei(!a~ n(!wro7,Vno~ xat avwrell~~ 
'E(!yaoia, at Ol' avr~y oe cp(!oniae~ vno p,O')lOV wv oV'Y'Y(!acpew~ vnfj(!;a')l 
re(!aortat el~ r~Y n(!OOna{}elay rov ya na(!OVOlaOn "E(!yoy ovp,cpw?JOY p,e ra~ 
a~lWaet~ nollAwy aotap,cpwo1')r1rw~ BYOtacpe(!0p,8YWY n(!oownwy, awp,a7,eiw')l 
~ o(!yayw,uwy xvoe(!y1')uxwY 7,p,1')p,a7,wy, vnov(!yeiwy, {3tOlllOff1')xWY, onovoa
OlWY xat ento7,1'),uoyWY xat 7,fj~ (3lolllOy(!acpia~ axo,u1'), Ola ya 01')1l0VWt ou 
w~ n(!o~ wXOY na(!alleh.pel~ Ola' xawy(!acp~Y oyop..a7,wy oVaep,iay ev{}Vy1')Y 
vnexel a oV'Y'Y(!acpev~ Ola 7,a~ avaxollia~ ~ xat 7,~Y aotacpo(!iay w(!wp,eywY 
na(!ayonwy ya vnooo1'){}100vy n(!o~ 7,OVw. n a(!a wvw, a p,eIle7,1')7,~~ wv 
"E(!yov wvwv {}a oax(!iyn 7,0 Ota p,eoov 7,WY alwywy ayaXVXAOVp,eyOY n(!a
XUXOY nyevp,a wv entYo~UXOV OOOY xat 01')p,lOV(!ylxOV Ila'ixov rexYir,1') , 7,0 
anoioy xat 7,~')I enW7,'I]p,OYlX~Y 7,8Xyo';'oyiay xawnA1net xat 7,~Y na(!aaoota
X1Y p,a~ xA1')(!oyop,iay anoxaAVmet . 

"AY xat fJ eno~ Uap,1Yov ovnelleo{}eioa ovyy(!acplx~ av7,~ 'E(!yaaia 
p,e 7,~Y avyxen(!walY nll'l](!ocpo(!lWY vnfj(!~e XOntwo'l]~, fJ txaYOnOi'l]ale; 7,~Y 

anoiay alo{}ayewt a oV'Y'Y(!acpev~ elyat p,eyio7,'I] xat wvw Ol' ent7,aXUXove; 
e{}yolloYlxov~, taW(!lXOVe; xat nOALUouXOVe; Iloyov~ xat n(!Oe; a~wlloy1')atY 

xat ataacpallwlY 7,fj~ natl]onal]ao07,Ov aV7,fje; xA'I]l]oYop..iae;, a7.jJevofj rexp,1-
(!ta 'lfj~ anoiae; xat p,ew~v CL1.IlWY wyxayovy at p,ax(!ae; ota(!xeiae; Aa'ixal 
7,8Xyat. Kat wvw ano ane(!tol]wwy eyotacpe(!oy ala 7,OY 7,onoy xat aYvno~ 
xl]tWY ayan'l]Y nl]oe; roy AaOY r'Pi! 7,Qnov avwv. 'Q~ n(!oe; 7,a Otuwnw{}ena 
oe oXollta, anwao~nor,e ayanocpevxw, {}a nl]enet wvw ya awr'l]l]ovY {}el]p,~Y 
7,~Y niouy at' anOAV7,l]watY 7,fje; narl]txfj~ rfje; xat 7,~Y cplloya rfje; entOl(!Ocpfje; 
eie; av7,~Y ayafl;p,ey'I]Y' ' AAAa xat ata 7.1]'1' neoaontatY 7.if<; tAev-&eela <; :>ea, 
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lijq nAneOVq &:)Je~ae117otaq' OAOV wi! Kvnewuoi! xweov, eVloq wi! onotov "at 
n wveuOUeaWvflSV'fJ on,ueeov Aan'fJiJoq. IIwlevelat ()e OH 0 flVxwq ovwq no
{}oq elvat uat n ent{}vflta OAWV U))V euwnwiJsyww uno laq neoY0'Jltuaq lWV 
eodaq 0floyevwv. 

"Ev{}ee,uOq ''fJAWll)q lWV naletwv 0 oVrYeUipevq elvat (Jsaawq, a'll n 
flY'fJfletW()'fJq uat necmownoq aiJ'll) 'Eeyaota {}a lVXn lijq ev{}se,uov &nooo
xijq naYloq iptAavayvwowv 0floyevoi!q . LltoH elvat uat ainn, flew~v lWV 
nOAAWv aAAWv OtOaUHuwv ovyyea,uflalWv nov flSXet lWea e~sowoe, flta 'wv
WYl) &yaflY'fJ0tq, gYa eyuae()W oeiyfla &yan'fJq uat YOOwAytaq neoq 11)Y 
neOOiptAij eipsOHov rijy. LltOH 0 lonoq aiJ'loq naeeixe neoq lOY ovyyeaipsa 
11)Y 'wYlaYl)Y nyol)Y lijq &y{}ewntY'fJq xaeaq, nov 7)OY ua{}wwi!oe tuayov Y' 
&YWyt'elat fl' ev()w{}eotaY uat {}aeeoq, fl' ef.([JlyevoflSY'fJY uat ipWtetYl)Y 11)Y 
otayowy anov n Moiea uat n Pvu'fJ lOY lfra~ay uat nSeay &uOfl'fJ lWY avya
flewy loV YIX flewAawwoeVn at' OAOUA'fJeOY 45eltaY wi! "E{}Yovq la Ma
Ytua uat la Oluaw lijq neOOiptAoi!q loV II aietooq. LI ta loVW uat Oey &,uipt
aaAAet aH naeaOloet gYa ua{}' aAa nAOVOWY "at xenOt,UOY "Eeyov, ek 
, '.1: ~ (J {}' " ".1:"'.1:' e ~ II aYlanouoot'J! l'fJq a etaq ayan'fJq nov leeipet uW l'fJY tuwneeay avwv a-
letoa uat lOY AaOY l'fJq. LI tOH 0 ta lOY ovyyeaipsa f){}tUl) &y{}ewnty'fJ xaea 
O'fJflatYet aVio nov 0 flsyaq Evetnto'Yjq &ya wvq aiwYaq ()tMouet: «QvOeY 
naleWaq X{}Oyoq &Y()l2t iptAteI20Y». 

cI>QKA~ N. cI>QKA·I·~H~ 
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IIpty ~ emXEtp"f/{tQ OUYOm:t'X.W\; &'Y~~OP~ Et\; ~V 'Io"cop(~y t'ij\; A~1t~90u, 
Elyrat &'yaY'X.'Yl y~ 1tA'Y)pO<f>Op'Y){tQ 0 &'Y~YYWatn\; O'Dt 'tOY [J.~'X.p~(Wyra, OUYEX'ij %rat 
&'UAEU't'Y)tOY 1tOAttt<1[J.Oy t~ Ot~A~A'OOy 1ta[J.1tOnlCl. 1o'toptX~ 'tEX[J.~PtQ:" &'pX~I~ 

1t0AUn'[J.~ &'Y'tt'X.E([J.EY~, t~ 01tOI~ &'Y'E'X.CXAUcp8'Y[o<J.Y zt\; &'PXCXtOAOyt'X.OU\; XWPOU\;, 
%rat &'1t0 t'Y)\; 1tCXACXWAt8tx'ij\; &1t0xf]\; ~E;Ocx.tWYOUV O'tt [J.e 'to 'tEAO!<; 't'ij\; A' 1t.X. 
XtAtEt'Y[p(OO\; &'Yz1twx8'Y)ccx.y cx.1 'tEXYcx.t, 'X.cxt &'1t0 3.500' xpovtra 1t.x. [J.e t~Y &'YCX
mAuqHY tOt~ttE'PW\; 'toO X<J.A'X.oO X<J.t &AAWY, [J.ZtE1t'E'tW, [J.EtanWY U>\; 'toO o~o'Y)

P01tUp(,tOU, toO xraAX01tUp('tou, 'wO XP.())[J.(ou, 1) I(;cxtEPY'<%O(CX 'tou'tWY' eYEYEtO ~o'Y) 

YYWO~ Et~ 'tOU\; Acx.1t'Y)9(,ou\;, 01 o~oIot &"'(YWPt~OY %rat 1tEpt t'ij\; &'YOpU~EW\; 'tWY 
[J.ztanWY %rat 't'ij\; 'X.ratEP"'(M(IX~ 'tOUtWY, OWY &1tOt'X.Ot 'to 1tpWtOY &YXMZOtOC-
9'Y)o'<%y cxu'to8t. 01 Aoc'X.wY'z\; &otoaX9'Y]OCXY &'1t0 'DOU\; Mu'X.'Y)Ycx(oU\; 'X.~t 'tOU\; 
'AXv:Lwu\; t~\; 'tEXY'<%\; . 01 9p<J.xocppuyZ\; 'X.cx.t 'kpyzIot, &n'Y)Vt'X.~t CPUAcx.t 1tOU 
I(;CX'tE'X.AU(!cx.Y 't~Y Ku1tpoy &'1tO 't~ ~opzwou"Ot'X.~ 1tCXpOCA'tcx. 'X.up(W\; eotoax9'Y)ocxy ')(;cxt 
t~Y &'YOpu~tY 'tWY [J.ZtcX.-nWY &;to 'tOO\; KoptJoaYtE\;, 'tOU\; TZAX(VCX\; XlXt 'tOU\; 

'ApXtXltX AtX'LX~ "rE:xv1) : MUX1)VtX'LXO<; XPtX~p "rOU M' 1t.X. tXt. !-le OL&cpOp~C; ~wyptXcpLxec; 

1ttXPtXO'''r&O'~LC; (KU1tPLtXXO MouO'elo) . 

Koup~t~\;, U>\; e'[J.1tztpOt 'oe tzxYI'tat &'YCXcpEpOY'tCXt x~t 01 Kp'ij'tz\;, [J.z't~ tWY 0-
1to(WY 01 1t'pw't'Ot otXt'owt 't'ij\; A~1t~80u, 01 Aa'X.wyzc;, ZrX~Y OUX~Y &1tt'X.Ot
YWy(~y [J.E 't~Y Au't't'X.~Y Kp~t'Y)Y, 't~Y o1to(ay z!X'<%Y 7tpO'Y)YOU[J.EYW\; &1tOt'X.~<1zt. 
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IIonCG <X.pxrx.t(X. apyrx. 'tEXY~ h. Arx.7tYji1ou, eUpLO"x0!-Levrx. de;; 'to EY AwxwO"lq. 
KU7tpl,i(X.xOy MouO'etoy x(X.t &na ete;; ~Eyrx. MouO"etrx., !-Lrx.p'tupOUy 7tPW'trx.pX:LXWe;; 00"rx. 
EY'tauSrx. 7tepL yp<XepOY'tiNL. 

'AJ.ACG OeY eIYaL !-L0YOY (x'th<X. EIY(x'L XCX;L ~ OAESpWC;; <X.pxrx.~oxa7t'Y)Aelrx., rx.( 
OLeYepyrySeto"rx.( Arx.Sprx.lw<; <X.wwxrx.cpd, (; O"epe'tepLcr!J.6e;;, ~ XA07tYj, ~ O"1))''Y)O"Le;; <X.p
Xrx.WAOY(%Wy 't<xepWY OC7tO E7t,('t'Y)odoue;; Arx.Sp'rx.W<XICmYj'AOUe;; %rx.L 1) epUy<XOEU(j'(e;; ele;; 
'to E~t()"cepLXOY apxa1wy 7tOAu'tl!-Lwy S'Y)O"(X.UpWY, 7t()U 7trx.prx.XWAUOUY EY ~Epe( 't-Y)y 
O"U!-L7tAYjpWO"LV 'tWY t<r'tOpLXWV 7t'Y)"(WY we;; 7t'POC;; "COY ~xprx.(WY(x' 7tOAmcr!-L0Y 7tOll 
1)x~crey ete;; A<X7t'Y)Soy, OL& 't-Y)Y (;7t'O((X.Y ~L 7tap& 't&e;;A'Y)Cl'tpLX&e;; &p7trx.y&e;; "CWY 
700AU"C(!-LWY xeL!-L'Y)AUWY "C'Y)e;; <X.7tO ~rx.po<XpOue;; Arx.OUe;; 1) X(x'L Wrx.yeyetc;;: %rx.L «euyeyete;;» 
~E'IOUe;; eUpw70rx.louC;; we;; 'toY <x'PX(X.WAOyOY P(X'tep (rep~yoy) Xrx.L 'tOY Mopy%rx.y 
(" AYYAOV) ,01 (;7tOtOL E7tAOU'tILO"rx.V "C& ~EY<X. ~Iou<J'eta., OCYa.cpEpoY't'rx.( 7tepLaaOUpOY 

<X.7t0 x<xSe &n'Y)Y &'pX!'J.(!'J.Y 7tOALV 't'ije;; Bopdou KU7tpou 01 YYWa'tlOL 10"'tOPLXOL 
IIA(YWe;;, II't'oAe~roc;;, A(oowpoC;; :2}(XEA(W't'Y)e;;, (; We:uooaxuAa~ ')(;(X.L (; :2}"Cp<Xowv. 
ME't'a.~U oe "Cou'tWY X!'J.L 7tOAArOL &nO( 7tep(yptXepouv 7tpoaowpl'~oY'tEe;; 't-Y)Y SEaLY 't1[e;;, 
EYW OL& 't-Y)Y KEpUYE("('J.Y, 7tOll aXE100v !opu8'Y) "C!'J.u"C0XPOYWe;;!-LE 't-Y)v AtX7t'Y)So, oEv 
<X.vrx.epEPE't!'J.( OXE''tLXWe;; "C(7tO"CE, 7ta.p' OAOY 7tOU 'to 5v.o[-l;<X 't'Y)e;; nYjeps'Y)' OC7tO 't-Y)y 
ocpX!'J.(a,y A10kLX~Y 7tOALY KEpUYEL'!'J., 07tWC;; ~L 1) A<X7t'Y)80~, 7tpO<p!'J.vwe;;, <X.7t0 'to 
<X.pX!'J.tOY Aa.7t(S!'J.wy 't'ije;; Aaxwy(!'J.C;; . 

"AepBovo, Aomov, 10"'t'op(%OV cpwe;; x!'J.'tlCWy<X~E·( 't-Y)Y 1<r'tOpLX-Y)Y A<X7t'Y)Soy, 7tO
AW OL& 1;;-Y)V (;7tolay OEY y(YE1;;aL &7tAWC;; !-LVE(!'J. <X.7tO 1;;OUe;; <x'pxa(oue;; uEn'Y)vrx.c;; 
1<r'top(xoUe;;, ocn& yevLx-Y) <X.y(X.epoptX, dEOY oE X!'J.SOPLO"'tLXOe;; O'L' !'J.U1;;-Y)V (; :2}'tp<XOWY, 
oa1;;Le;; 7tEpLE7tAWae 't'-Y)y Kurcpov, oL!'J.m()1;;W,O"!'J.c;; O'CL (fleta 'li)')! wv KeOflflVOV /:lueay 
Aana#6~ 18 eO'l8 n6At~, vcpoefAOY exovo~ ual yeWeta, AauwYO)y udofla ual 
II ea~ayOeOV». AiYcYjy, kOmOY, 't'ijv 7tOALV €wncr!'J.v ot A<XXWVEe;; U7tO 1;;0'1 IIp<x
~!'J.vopOY, 'roou f.1rx.~L !-LE: 1;;OUe;; 'AX!'J.L()Ue;; ~L voue;; AloAEr~ Eyxrx.1;;Ea'ttXS'Y)aay. we;; &-
7tO(XO( de;; 't& ~OPE'Lrx. 7taptXA(a 't'ijc;; vYjaou (at GUO VEA:W't'a.t!'J.( epUArx.L OCVrx."COAL
XW'tEPOV 1;;'ije;; A!'J.7tYj80u). KM& 7toO"ov oe ot 7trx.Y<XPXrx.WL x<X'tO(XOL 't'ije;; A!'J.7tYj90u 
~cra.y YVYjcr~OL uEn'Y)vEe;; <X.roOOE(XVUE't'rx.( <X.7t0 !-L('J,pwp(rx.e;; YEW"tEPWV <x'PX(X.WAOyWV 
Xrx.L O"u!-Lepwvwe;; 'tWV (a't'op'txwV 1;;e%[J.'Y)p(wv, 7tOU 1) <x'PX!'J.(OAoytX~ axa7t<Xv'Y) aepe
pEY E1C;; epwe;; <X.7t0 YEXlp07tOAELe;; X!'J.L !EpCG Aa1;;p:e:l(X.e;;, XPOVOAO"('OV!-LEVrx. &'7t0 't'ijc;; 
YEOAt9tx'ije;; xal Xrx.A-xO-opEtxaA-x(v'Y)C;; 7tEPLOOOU, !-LEXpt 1;;WV xAaaO"'tXwv Xrx.L eA
A''Y)yto"1;;tXWV <X.n& %rx.1 _ 'tWY !-LE'tE7tEt't'!'J. XpOywv. Krx.L t'J7t<XPXouv dc;;! 'to Ku-
7tPt!'J.XOy MOUo"EtoV EUpYj~'trx. <X.7t0 1;;~V A<X7t'Y)So 't'ije;; 7t'rx.A!'J.toOAd1tX'ije;; 7tEptOOOU, 
A(SW;rx. Epy!'J.AEtrx., A({)tY!'J.t Aa~EU!-LEVlXIt %EepaAa(, &.yyEtrx. AE7t'tO't<X't'Y)e;; 1;;Exv'Y)e;;, &'eptE
pw~m AMpEl(X.e;;, &.yrx.A!-L<X'tt(X. SEWV .X!'J.L dOWAta, XU7tEn(X., uopl(x;t, otXQYEV'Eta.
XlOL 1;;<xep'Ot x!'J.1 vq.t.C<J~1;;a, XpuO"tX xoof1Yj~'t'rx. !-LE 7tOAU1;;(!-L0Ue;; A (ISOUC;;; x.&., EOpYj
!-Lrx.1;;rx. 7tIXlP0!-L0La, '!-LE: 1;;& Mux'Y)va"Cx<x, 't'iiie;; Kvwaoou, 1;;'ije;; Tp()((X.c;;, 'tije;; 'A't'totije;;. 

EIv!'J.t yyw<r'tov, 7tpO 1;;WV 'O!-L'YJP'tXWY XpOYWV x(X.1 'tou"Oo, O'tL 1) MEy!'J.AOv'Y)aOe;; 
~'to [J.l!'J. &'7t0 't&e;; 7tpw't'!'J.c;; x!'J.1 7tAEOV 7taptXywytx&c;;; xwpae;; de;; XaA-xo't X!'J.L at-
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OYjP07tUp('tYjv,d; Xpuoov W.L tlAAa 7toAthqJ.o; [1E'to;AAa, 't~V &.Va'X.IiAu~W 'twv 
07to(wv 0 IIA(vto<;; &'7too(O€t, ~ ')(.<XL 'tYj<;; 'X.lOpo;[1lOtX"~<;;, d; :ov [1u9txov ~o;OtAEo; 

'tYj<;; IIlicpou Ktvupo;v, aAAa OtML 0 [1u8t'X.o<;; KtYupo;<;; 'X.o;L oXt tlUo<;; xavd<;; h 
'twv 7tpay[1<J,'ttXWV &.7tohwv EAA~VWV ~'amAEwv 'tYj<;; Ku7tpou, 0 TIOUXP0<;;, b 

Xthpo<;;., b LlWocpwv , (; 'Axli[1cx.<;;, (; (PlXAYjpO<;;; 0 "AA'100PO<;;, Yj 0 ~MtAIOU<;; ti)<;; 
To;[1IX.oou, 11vSo; Xo;L 'to 7tpw'tov Xo;A'l<.OUPYIOL<OV (TIO[1EOYj xMa 'tOY uO[1Yjpov), 0 
'Aya7t~vwp, 0 KWlOu~ 7] b IIpli~avopo; 'X.cx.L 0 ~MtAIOU<;; 'twv ~OAWV (&'pxo;(cx. 

Aa:n178of;: 'AvamxpclcrTCtCiL~ &pxa[ou Tcltpou T'ij~ btox'ij~ TOU crL3-~pou, I' - @' 7t.X. 
(KU1tpLaXO Moucrdo). 

, 
at., , 

Ar7tlOto;) <I>tAOXU7tP0<;;; u O'to;V &'7tO 'ta<;; &.pxa<;; 'tYj<;; B' 7t.x. XtAtlO't'Y/ploo<;; 'X.aL 

ota 7tOnou<;; atwvlO<;; XUpt«PXIOL ~ MU'X.Yjvai:X~ 'tExvYjd<;; OAO'X.AYjpOV 't~v KU7tpov, . 
~'to cpUOtxoV E7tcx.XOAou8ov 'X.Ied ota 't~v AIi7tYj90v v' &.va7t'tux!9~ 'tIOXVtXW<;; w<;; 
7tOAt'tIO(<< nAYjVt'X.~, oto'tt &'7tO 'ta 7tapIiA'to; xupiw<;; o[ EAAYjVE<;; a,1OOtXat IOtOEOUOV 
xat IOt<;; 'ta EvOtll'tlOpcx. 'tYj<;; volJoou. Ko;t OEY 7tpOXEt'tat [10VOV w<;; 7tpo<;; 't-f)V 'tEXVt
x-f)V ota7t(o'twotV 'tYj<;; [1cx.xp&.<;; MUY''Y/vcx.i:X"~~ 7t1O'ptOOOu IOt<;; 't-f)V AIi7t'Y/8ov 'X.o;L &'A
Aaxou, &'AAa 'X.cx.L 7tlOpt 'tWV toiwv E8i[1wV xcd &V'ttA~~IOWV 'tWV 'Apy.liowv, 7tOU 
oU[1cpwvw<;; [1E 'ta [1uxYjvo;i:xa 118t[1« E.auv~8t~ov Va 81i7t'touv 'tou<;; VEXPOU<;;, 'tWV, 
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'ttX. 01tota X<X.'t~1tA'Y)X't~XW~ 0ll:cnlZ~ouv t1l 'O!-L'Y)P~xtX.~ 1tEpl 'tothwv 1tEP~YPIXqJlZ~l. 

Ll~o't~ X<X.l d<,; aAA~ 1tEpm'twcrE~~!-Le TI)Y av~xIZAu(lnY xal XMEpy~crtlXY I:WY 7t'O

AU-C£!-LWY !-LEI:&.).AWY, d~ AIZ1t'Y)90Y 1tpolZyEta~ xd 1) ~lXmA~X~ teXY'Y) a7tO 'tWY 

XPOYWY hEtYWY, o~tX. ytX. E1~~!-LeV\J 0 ayyAo~ 1croO'P~XO~ crUYYPIX<PEUC; Stanley 
Casson 1tEpl t1j~ O!-LO~o"C'Y)'to\; ~IXcrL~~'WO crx~1ttpou ,)(;M'IXcrxEU~crgey't0~ Ev'OCt09IX 

xlXl &YEUpEgey't~ E(~ Eoupwy, O'!-L0WY 'XaE/' oAa !-LE: 'to XpiUcroOv ~lXO~A~'XOY 

crx1jnpoy 'toO h A1IXxEoaqtO'Y[~ 'Aya.!-Le!-LYwYo~, &YIXqJEP0!-LEYO~ El~ 1tE:p~ypIXqJ~Y 
'tOUtOU tl1tO 'roO 'Ap~crtO<pIZYOU~ (&(>Y. 508,) 2. 'AAAtX. 1) ,)(;IX'tIXcrXEU~ EpyaAEtWY, 

&1t0 YEWtEpa &pXIX~OAoy~'XtX. OE00!-LeV~ &pXt~E~ &7t0 "C1j~ Ll' 1t.X. X~A~E't'Y)PtOO~ 

')(;(Xl xa'to11i~Y !-LE: 't~Y &V'EUPEcrtY "CoO cr-~o~pou xIXl 1) xa"C<X.cr'XEU~ 07tAWY, y..a.{f' OU~ 

XpO\llOU~ at 1tpw'toyOYO'~ ay9pw1t0~ E'X<X.'t'Ot'XOUY axo!-L'Y) E(~ 1)~~XUXAtxtX.~ 'ij 'Xu'XAt

xtX.~ xal XWY~xtX.~ 1tA~y90'X'ttcr'tou~ x(l,Au6IX~ crt'Y)p~~'O~eywY E1tl A~9tYWY ~lZcrEWY 

'ij 'XIXl d~ 1)~mAlV9o'Xt~cr"Ca Aa~wv.eyIX cr7t~AIX~a EYtO<;; ~pIZXWV. BE6IXwO't(l!~ 

toO"Co &7t0 &pXIXtoAoytX&~ EpEUya~ YEyO'~ey(X.~ 01t0 t1j~ ~ou'Y)o~x1j<;; 'APX(X.toA'Oy~

x1j<;; 'A7t'OcrtOA1j~ (1923 - 4) 1t<X.ptX. tOY ~paxwo"l) ')(;(X't"l)<p'O'P~'XOY 0P0!-LO'Y h t1)<;; 

YO"C(oooAatoA~x1j<;; 1tAWp&<;; "C1j<;; 'AytIX<;; 'AYIXcr"CMta~, &AAtX. xat E1tl "C7j~ I5X9"1)<;; 

00'0 oEu"Cepou !-LEyIZAOU ~PIZXOU 1tOU oEcr1tO~E~ toO 'Aibou AO'ux&, EyE/a ayEU

pe9"1)oIXv O~lZqJOp~ &Y't~XEL~EYIX, lota~'tepw<;; Ep"(aAEtIX 't1j<;; YOOA~9~'X7j~ 1tEP~OOOU. 

'E~ &px1j~ 1) &pXIXLa IXth~ 7tOAmLa. a7tE"CeAEcrEv EY 1tpw'Oo~~ "CEXY~'XOY xeY

tpOY xat cruYXpOYW~ E~1t'Op~XOY, 'X<X.t 'XIX'ttX. O'E'Ut:EpOY A6yoy xe1l1:poy cruxY7j<;; 

E1t'~XOtYWYL~ apxonwy xat 1tkoUcrLWY E~1tOpWY &7tO 't~Y M~')(;p(X.crtIX itat 't-f)Y Ar
YU1ttOY, &1t0 't-f)Y MeO"07to'W.!-L(ay x~l 't-f)Y Kp~t"l)Y, a7to 't~Y nlXAa~cr't(Y'Y)Y ')(;(Xl 

"C~Y IDotY(x'Y)Y. 'r1t1jp~E npM-c(-a 1) qJ~~'Y), 't-f)V 011i0(lXY ')(;(Xl A6ytp "C1j<;; 1tIXpIX

'Xt(ou gecrEw<;;, &AAtX. XUP~WtEpOY t7j<;; 1tOAU7ttUXOu AaLx1j<;; texy'Y)~, TI)Y 07t0(IXY &ye-

7ttU~E o~o't~ 1) 7tOA~<;; OAOXA'Y)pO<;; EYEqJ&.Y~'~E 15~~y I!-LEYIZA'I)<;; xIXl o~ap,'XoOc; tEXY~X7j<;; 

XE~pWYIXX't~X1j<;; ~~:(J~'I)XlXY(IX<;; d<;; OAOU<;; 'oou<;; 'to!-LEt<;;, itat au'~<PWYw<;; 'tWY ~ecrwY 

't1j<;;, E1tOX7j<;; ~tO &ooyaywY~cr'tO'<;; E(~ ErO'Y) 01x~IX'X1j~ XP~OEW<;;, yEW'Py~'X1j<;; X<X.l 

O'l,)(;ooolJi~x1j~, E~7t'Op{ou, 'Xa't~crx.EU7j<;; !-L"I)XIXY'Y)!-LlZtWV, 01tAWY xlil 1tAO(WY. TtX. 
«')JeweW» , 'ttX. o1tota 0 ~tp&.owv xCC9WP~OE a'Y)!-LIX(YOUY yaU7t'Y)yEta Ev9a xal 

1tAoiIX a1to~eyw<;; E'iIXU7t'Y)yo01l1:0 hEr. Kal 1) YIXu7t~y'l)a~<;; 1tAO(WY 7tpoU7t0getEl 

1tA-f)Y 'tWY &1ta~'toufJ-eywY ,n~XWY xal elo~,WI)<;; 7tEpl 't-f)Y 'i«u7t~Y'Y)atY 1tAO[WY 

tEXY[ 'tIX~. Too'Oo dy~~ -YJ'o'Y) aaqJE<;;. KIXl 7toto\; QUyata~ Y' &~~crO'Y)'t1ja\l 'to 

yEYOYO~ Ot~ 0'1 'XIX'taaxw«ogevtE<;; QUO crto'l)pot 9wpaxE~, 'tou<;; 07tO(ou~ E11iP'O!-L'I)-

9EU9'Y) &'1tO 't-f)Y Ku7tpoy 0 LlW~tpw<;; 0 nOAtop'X"I)t~~ O'tIXY E7tpO'XE~'tO ytX. ')(;(X.'ta

A&'O\1 't~Y POOO'Y, xa9w<;; fJ-&<;; 1tA'Y)P'O<pOPEi 0 nA'O'u"CapxO\;~ aYIXqJepwy 0<;; xa"C(X.

o'XEUaa~y tOY ZOtA"I), y~ fJ-~ m'tEa'XEUIZcr-9'Y)oaY E1<;; t~Y AIZ1t'Y)90Y; KIXl 1tOOWY 

&AAWY &'ywpEgeYtwv &'PXa(wv &.1I1:~,)(E~fJ-eyWY, 1tI0U &.YEX~AuqJ9"1)oay Et<;; o~aqJo-

1. B&:crou Kocpocye:wpY7), Kvn(}ta%a£ 1:novbat, -r. -KH', AEI)){(')cr[oc, 1964 ){OCL KG' 
(1965), cr. 49. 

2. Stanley Casson, Ancient Cyprus, London, 1937, cr. 157. 
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pOUc;;, Ex'tOC;; 'tijc;; Acx,1t~6ou, &.PXft-WA.O"(v)('ouc;; xwpOUC;; ~ Xft-'tcx,'OXEU~ 'tWY Ya [-L~Y 

eixe Y(Y"fJ o't~v Aa1t"fJ6o; 

'A1to 'touc;; 1tft-yapx(l.wuc;; Exe(YOUC;; XpOYOUC;; ~ ')(.(I.'tepycx,Oi<x. 'tWY jJ.'e-caUWY 

Mvx"I)voaxo~ <XfLtpOPe:CX<; fLE: <XYYELOypCXtpLXIX O"xe:iltcx '!oG 1300 IT.X. (KV1tPLCXXQ MOUO"ELO). 

Xcx,! 1) o'taooatC;; 'tijc;; XetpWWJ,X'ttxijc;; A.cx,(xijc;; 't€XY~ 10tcx,t't€PWC;;, x<x.'t€o't"fJ OUYeX~C;; 

Xcx,L 7)X[W-OEY etc;; a:pay'ttX.o'toY o"fJf1Eioy x<J..l '[-L€Xpt 'tWY XPOYWY [-Lcx,C;; ota Ya xcx,'tcx,
o'tOUY 1tePt~~'t"fJ'tcx, 1t(I.YXU1tp(WC;; x<J..l etc;; xwpcx,c;; -cijc;; 'EyyuC;; 'Aycx,'tOAijC;; 'ta 
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«AaJl1]lftC£Hl~W) 7tpOrOY'ta, AOXXY)~ 'tEXY"I)~, 'iJ-La OUY'SX~~ xa,l iJ-<Xxpa(WY E7t(O'OcrL~ 

,WY X<XW(XWY 'tY)-;; A<X7t1jSou, OUYUc:pa;criJ-EY"I) iJ-E 't~Y 'X:<xSOAOU ~W~Y xd 't~Y k'to

p(a,y 'tWY. EIY<XL eYIh~ &OL<XOA"I)ca~ OEOiJ-O~, a[ p(~a,L xal 'ta o'wLxsla 'toLi 07to(ou 

&7to't)sAoLiY iJ-(<XY OLapx1j 7tP'OEX'tMlYO'ta,SSP<XY, &O'~C',A Y) xa,l E7tLOSOIhLW'iJ-EV"I)Y ,oLi 

E7tOLXLO'iJ-0Li y.xx.l 'tY)~ OLa,'t"l)p1josw~ €y·w.Lilh 'toLi &'PXa,(ou £AA."I)YLXoLi XOOiJ-OU, 0 

7t<XY<XPX<XLO~ 7tOAL'tLOiJ-O~ 'toLi 07to(ou sIxs OL<XPXSL<X,Y XLALS't"l)p1cowy 7tOnWY, a,y 

MOil x<xysl~ U7t' O~'LY 7tpw't(o'tw~ 't~Y 'AYYEL07tA<XO'tLX~Y 'tEXY"I)Y, fJ 07t'Oir;. 1]x-

Ad:7t1]lio<;;: Kepvo~ 'T'ij~ rEUlf.l.E'TpLX'ij<; EITOX'ij~, &:vEupdld~ ITOlpCt 'T1)v aYLOlv 'AVOleJ'TOleJLOlV d~ 
&:PXOlLOAOYLXOV 'TeXtpov (KUITPLOlXO MoueJdo). 

iJ-<x'~EY &pXy)SEV x<xl iJ-EXpL 'tWY YriJ-spWY iJ-<X~ EOUYEX(~E\:() au'toSL xa,l <X7tO SXPL

~WSEY't<X~ &'xoiJ-"I) ayysL07tAa{)'tE~ OUYSX(~E't(X.L e:1~ 'to EASUSSpOY 'tiJ-Y)'iJ-a, 'tY)~ 

KU7tpou. IIpoXSL'tCx,L, AOL7i:OY, OL' eva, 7tPOOLWYLOV 7tOAL'tLOiJ-O, 7tO\! OLEOWS"I) jJ.E

XpL 'tWY fJiJ-spWV tJ:<X~, w~ &OL<XX07tO~ xa,l OLC<lpX~~ 7tPOYOYLX~ 'X.A1JPOY0iJ-(a, e:1~ 
't~Y Aa7t"l)Soy, q?<XLY0iJ-EYO iJ-0ya,OLXOY e1~ 't~v [,o'top(<xy 'tWY 7t'Cl..POLX'LWY 'toLi en"l)-
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S(T))OOOX~ OOe!f.lLXi-v S~o. 10Xl00.'9X 10. SUllLfg~lO 10.9'V j S2s,(09DP Snoxd?o.!, S~o. 

-bx'Xl~m. A(T)Y),J.y" A(!)J, snoX90.'XJi'lt-odlL sQo:!. ((lL~ S(T):!.hXOA,S/I~ l'XlX S(T):!.~.'(xodlL~ 

S(T)o1ll lte(T))ldx~ ~tI ~lV 'MdlL?JI tllf,:!. Mg'Xl,(fo.'XlX QOlL Ss)do~'Xldxo:!.(;m 'tI!f.Xl'(J. 

-J.y, It; If,XltI'Xlo1(T)eo, /lif,o. ((lL~ n!f.n 'S2so1odgla!,~ SUlL<pdg3: ~~ Soo)dJ.~ sQo~ ((lL~ 

It;, 'S?otlux'Xld'Xl:r sQo~ It;, SOO):!.lLOJ.rv 5Qoo. 'sOO)ngooL sQo~ ~ S'XlXlA)o(l> SQo:!. 

'tlL~ 'Sno)ds'l1oo:r SQo:!. It; is%'!ldfil SQm 'Soo)dnD!lY, SQoa.. I(lL~ ~e(T):!.M~~ '3.lQo. lS<p 

-P,(xi fUllL S Xp' tlfg ooe!f.lL'XlV s~o. s((01!lOeU '(lL Sl(x ltIU '('(~ SIf,AsJ.ILA 9 l'XlJI 

, (S'Xl)'(J.J.y, S~:!. 1Xgo) S(T)STI'9MV «SILtlf'l101.l1',(OlL» S~x 

-J::()lL(T)dgs t\l,('9lL tll~13g9lL9 ,em. 'S~J.'YJ,c:b!l S~:!. l'XJ.x S'Xl)!l(T)'('X>r1X)".o s~ ~lg M.l!l~S'(lL 

1(0. 'tI'XJ.]O'XlO'X1W Alf,o. I(l!.~ ASOlt1'9clli~i '(~o1sJI 9 M20lL9 I(:!. 'S'YJo<pX s~~ 023X10:!.!l 

I(XltI'Xl1101dX 1(1 MA(T)dJ.AfX3AnD :>lS',(9lL fg lo.du '(X9,(9 '( 10,(,('9J ')o'('Xl:!. I, '1010' 

-?~ 'logdQoJI '10ltl'fTIdy, 'SSAUn3:n A'fJ!)~ ''XlfM~ ':OOLl0,(9lL9 fg ~:!. 'lO'XdQoa. t\'YJO~ 
'l'YJX~ l~i ~o. MA901 S'Xl)Dy, S?;ldX1W 5!.b.l QOTIDOeU'(lL 'TI01'Y)X~ 91 oo.,(9MO llL~ 06 
-6161 I(:!.) S'YJd<pX SOMlpA S~:!. l(01!lOeIL'(lL I(xl'Xdoo:!. t\l(.l 110'(9, st\1'Xlgfdsa!,Q 'Ooa.. 

9,(o/lQ!l I(:!.D QOlL tlI(TIOOSIL'(lL 't\901!lOeU'(lL 'Xlld~TITI01'Y)X~ fTI 5mb9t.10JI S'Xl'('9J.3TI 

S~l 'Xl)O'Xld'X1W tllf,:!. ((lL~ SD(T)))d(J3~~ QOlL '(~,lsJI ?;lc:b,mooow ~)'XlJ QO.!, ,,)td?o.l 

-'Xl:!.\!, '(~TI3JI QOl 'Xl1i(T)A)xd'Xlx AI(X1Xdoo.l AI(Xl.lDiAlg(T)D SfA'YJc:bo.SA I(:!. 3~(T))g3lLi 

Scp 'Qoo1OOeIL'(lL QO;)('MIL'('(~ SQOotlsJ.ILJ. QOa.. Al<P1S'('9~~ Alf.:!. tI'X)~(T))gslLi l'f2 'A(T):!. 

'9iIL19d'XlgdXi-g Alf,o. 'l?d'XllL ')mbxm'Xlx 1O.t.3Ili,?olliodlL OO)OlL9 QO~ 'oodlL?JI oopd 

-off :>~:!. SI(TIDoelL'(lL A(T)eX?:!.~'YJ 9 001 S'Xlid)0:W: S~.l SOS'(~ 1(0. ~p ltS3c:b~ ~A ~lV 
'''S(T)s'Ii'9MV 'oodlL?JI 5~:!. «S'YJ)d.lUnJ.J.i~> 1'YJ'X S(T)A9dXAOO ~'('(~ 'SXi-)3.l1,(OlLOAlOJI 

S~:!. SOO'Un l'XlX ooX'901rrtoo '«SILAfo1Ol.ll,(OlL» 'Xl~%\ol'lif'(g ~xltI(T)dF ~:!. I(lL~ M'9'X 
lXi-X S(T))dA~ tI'XlDILe<P)ldds~~ S(T)'li9.l0lL~ ,1'X)X S'Xl)g S~1. ~lg, l010lL9 10 ')OX1Ado01'1iUg 

lolL(T)deArt S<9xltIudF A'XloQO)i S~J A(T)l SUt\fo1ILlL'XlJ.~ S~:!. ILA)3xi 'Xlg)d(T)'( Alf,l sF 

l'XlJI 'S?o.'Xl,( Sood'9gdXi-g Soo,(,(l? A(T)').)~l'(OlLX~ 'lb!f.AugoSm<. ~t\ 1'Y)X lJ.~'9g1g ~A 
'lJ.!l)0.(T)c:b 'l2t1 'lJ.!l'!f.'lioox1dslL ~tI 'l?'g: 'o'lio9JI :t\l(:!.o A'YJdsc:b~ UD?<I> It-l'Xl,X S1(3E) 9 QOlL 

'QO'Xl'( SI(A~ S(T)3o'9dg S~l 'XJ11'(!f.'Ii,,3x -'YJls'liuA'li1 1'XJX S~Xo<p SILAf'li(lJdml AIf,(T)) 0.19 

-9t1(T))'Xl '~tl1dx'Xl'li 'o,11t19J. tI'Xl)o1 Su:!. 'XlAX'9'(lLD ~l.D lnlL?dx 'S~J Sog)d(T)'( SUA)SX~ 

SUAS1!l9dx'Xl1i S~ If,Xold3lL If,X1'(00.'XlA~ AIf,.l!l SOOe)'( SOOAfo1!lltl(T)A'X).d:!.3:!. SQ01. l'XlX 

'Xl:!.'X>r1!l'9,('XlX 'XJ.2'XlXd'9 ,1. 'Xl'(9, ,'Ii S3g'9,(10X 101d':OOL0geA~ 1'X) '10X'9dg 10A'lilLdx9lL~ 10 

'mdg'9d'XlX 1'YJDQ9'(09ooodg 1'Xl '10a,9'( 10X1a.'Xl1i'Xl,3e 10 'SOlL'Ii'9X Sot\10'9dlL'Xla.'Xlx SiMf'li 

-UJ.dSl'('('XlX 9 SO'A2SX~ 1191V 'Al,(OlL9'1i(T)'X AIL,('9AS'Ii Sootl9dX Sool'9c:boodlL SQOl 

~0.'Y)X 1'Xl'X 'S'XlA<9)%\ SQO,(,(O'lL llL~ tI%')3.l1'(OlL t\If,XMU '('(~ fg tI'Xl)'XJ1iI)(.'9 l'X).x tI,),))'XlgOOlLO 

'tlf'li tllf,dXlrrl NP)'XlXd~ tlXi-)'Ii ~lg 'S'XJ.)3Xd'Xllg S?;ldx'Xl1i S(lJ3~Q:!.lLU~ S~X1J.O''(OtlXsa.. 

l'Xl,X S/t.'X11!l111'(OlL MJ.d3:" tlMfTI(T)du,(xo,(cp l'XlX Mtlf'liJ.1Sg3g0lL~ fg S<9x1do.l!l1 'MtI 

-fo1(T)1,(S'lis8' S!,!lX111dxAO!l l'XlX Mtlfo1(T)91dxu~i S!,!lXltIXs:!. 'M1IL,(9'91g~ S!,!lX1M'Ii 

-b!lllLi 'A9X1:!.!lldoe'XlX 1m. ~c:b'XlD MlL9d:!. ~1'Y)X SOOtl?eO~9 SQ01 I(lL~ ltS!ll'('Xlc:bD 

-'Xl1g ~tI l'XlX lte(T)dU,(lL'liO!l 'l?tI S(T)'li9, 13a!,fdlL ~8 _-lte!l1XSAO!l "I(tI S13!l'91DldslL S~l 

I(lLt;l Ma.'Xltl?g~ pa.~ "I(S tI~ 1'XlX -ltc:b')')dA'Xl1g "I(tI lSlLfdlL tlfg, 1m. 'Xla.Q'Xl:!. ~lV 

'noTI!l9x QOXM 
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8~ &-rXO::tEAZmOY 't~Y 1tcx.tPLX·~'Y tWY Tijy, E~Y ~OUycx,YtO Xcx,L [1oY<n y~ OO[1UY-

90uy &'1to-rZAZa~tLXW~ XO::t~ 'tWY ,zloooAEWY xa.L 'I' &YtL[1ZtW1t(aOUY IJ-Z't~ 'tou 

yzl'toyo~ Ko:pcx,oa &.1t(Xpcx,aLCJtLXw~ 'tou~ YWXZ[1cx.ALXOU\; «z!P'Y/YZUtE\;», OUOE1tO
'tZ 8~ Eyxa.tEAZL1tOY 't~Y A~1t'Y)90Y, E~Y zIxoy 't~Y 1tpoa'tcx,aLcx,y fJ t~Y CJtpcx,'tLW

'tLX-Y)Y X~Au<jnY oL Ao:1tYj8wL, OUtZ 0 U1t6AOL-roO\; 1tA'Y/8ua[1o\; t* Bopz(.ou Ku1tpou, 

E~Y Xcx.L &~' &cx.u'tWy &'X.6[1'Y) ~OUycx,VtO 'I' &Ynxpouaouy &1tw90uytz\; 1tpOr;; t~V 

9~Ao:aoo.y 't~ &YP'~cx, at(~'Y/ 'tWY zlai?oAEwy, Kcx,L OEY U1tijp~o:y W\; 1tpOr;; 'toutO 

'XIC(.96Atou ~tt01t9ztr;; oL Acx,1tYj9L'OL Xcx,L E1tEI[1ZL ycx,y y~ 1to:plX'[1Z( YOU 'I 'XIC(.L E1tL OZ
XO:1JfJiZpOY XIX'L 1tAEOY, OEY ~9ZAIX'Y y~ EYXcx.tQ;A.zltP0UY 't~r;; olx(cx,r;;, 't~Y EPYcx,O(O:Y, 

tOY [16XHoy Xcx,L tOY LOpw'tcx, 'tijr;; XA'Y/POYO[1(cx,~ Xcx.L -rozpLoua(o:r;; tWY, tlX. tzp&. xo:t 

't.~ oaLcx" tOU\; H'Y/oo,upour;; OCcx,L 'tOY 1tAOU '00'1 , 'tOY op(~OY'ocx, Xcx,L 't-Y)V &t[16a~cx,Lpcx., 

t~Y f}zcx,[1cx,tLx6't'Y/'tcx. xo:i1 to X,xAAOr;;, 'to ~OUYO X(l..L t~Y 9~AlX'aoo:, -dr;; 'XIC(.tQ;1tP,x

OWZ\; &y96AOUO"'tZ\; pZ~'tLEr;; [1E 't' &.o"'tzlpzut(X. XPUO"t,xAALYI(l.. 1t·o-r,x[1·Lc.t Xc.tL 'tL\; 

~pUcrOUAZ\; "t'ij~ 7tPOYOVLX* 'tWY rij~, TI)Y 01t0((l..Y y.n.L YL' ·(l..U'OOU\; E1tEAZ~O:Y, Xc.t't~ 

'tOY 1t(l..'tEp(l.. 'tij\; '1O"'top(o:r;; <Hp6oo-rov (WI 'Ae~aos~ ~at 'Aeysiot, Ot AloASi~ 
~at 'AXawi, Ot "I WYS~ ~at eea~6cpevys~, Ot anoiot ~a'w~AVaaY1S~ 'l~Y Kv
neoY ~at ey~awaw~eY1s~ sl~ 'l~Y yfjaoy .'ioevaay dnot~ia~». E!xoy, Aom6y, 

1tPWt(l..PXLXtX., &.·Y.x~o:(pE1:O: o L')W..Lw,[1(l,.t(X., 't~ o7toicx. ')(;cx,L ouo~[1(cx,y &'AAOiwOLY E1tL 

't60"Ch\; XLALZ"t''Y/p(IOc.t\; lJ1tEO"'t'Y)O"OW" 1tap' OA.xr;; 't~r;; &y'tL~OOUr;; ouy91p(.~ 1tOU E1tE

xp,x't'Y)O"fJ.yd\; TI)Y YijO"OY OLIX. y~ 1tCfJpCt.[1zlyr,) &Xp(l..L~YWr;; eH'Y)YLxor;; 0 X.xpa..xt-YJp 

Xc.tL ~ oo'fEio'YpLr;; 'Oou 1tA'Y)9uolJ-oU. N690L &O~AW\; U1tijp~cx,y OL Lo'toPLOYPtX.~OL 

ExziYOL, 1t'OU biotE E1tEXEip'Y)O"cx,y yIX. Ep .. <:pcx.yiO".ouv to 1tAEtC)(lt'Y)~OUY &AA'Y)VLXOV O'tOL

xaOY wr;; «&'po:i?01tEpaLxocpOLYLIXLXijr;;» yoCt'tcx.ywyijr;;, XO:L y680r;; U7t'Yjp~EV ~ UO'tE

p6i?ouAor;; 1tpO'i..a..y~yO(l.. tWV, 'tOLOUtOU\; OE' &'V'tEXpOU·OfJ.[1EV &.pXE'tOUr;; EY 't-g 'AHo

OCt1t-g OL~ 't1jr;; ypcx.~ioor;; XUPiUl\; xo:'t~ 't~ h'Y) 1955 - 1959 xa..L 1963 - 4. 

uO'tay &1t0 't~ ~~8'Y) 't1j\; Ac.t1t'Y/8ia\; fijr;; bt1tOPEUWY'to:L 't~ <:pwt(X. &YO\; 

1tav~pxcx.wu Mux'Y)vcx,(XOU xaL Kp'Y)"tO[1LVW(XOU 1tOAmop:ou, 1to& OdAcx,[1tPE 0XL 

[16'10'1 &7t0 't~y Acx,'tP 'EU'tLX~ '8p'Y)OY~U'OLX~Y 1tfJ.p~OOaLY )CaL 't~Y [1U8oAloyiav, &AA~ 

XO:L [1E BaU~OLO: E,PY(l.. 'tEXY'Y)\;, Xcx,L y AWOOLXWr;; [1E 't~v YY'Y)0(cx,v AaJ'XWYL,X-y) OL,x
AZxtOY, 1tOU au'Oo[1~tW\;, OUYEOE8'Y) AE·X"tLXWr;; [1E 't-YJv XU1tpLcx,X-Y) OUAAcx.t)LX-y)V 

ypcx,~Yj, 1tOAU 1tPOYlY'0U[1EYWr;; &'1t0 'to <POLYLXLXOV &A~&1i?'Y)'tO, OEV XPEL,x'~'OY'tcx.L 

OUyxEXI>[1Eycx.L AE7t'tO[1EPELcx.L 1tZPL aUycx.AAfJ.'Y1j~ Oij9EV, 1tpO\; oLc.t1tiCJtwOLY 't1jr;; 

[OtOPLXij\; &,A'Y)8Eio:r;;. AL6'tL 'to yvYjcrw oUAAafitxoy X'lJ1tp~cx,XOY &'A~~i?'Y)'tOY, EY'tE

AWr;; OL&..<pOpO 't·oU ~LYLXLXOO, OLE't'Y/PYj8'Y) El\; OA'Y)V 't~'v Ku1tpov ')W..L[1E't~ 't~v 

Emxp~t'Y)()1LY 'tijr;; &AA'Y)vLxijr;; rAwcrO'Y)r;; EW<'; 'tOY f' 1t.X. 0;.1. Ko:t ohzIyw 

&.Y~rx'Y) &1t6AU't~ 'I' &oxo)' 'Y)8-g xayiOtr;; b Ex't~o"EL [1E TI)V Mu80AOjicx., 'tour;; 

9EOUr;;, 'tou<,; :§)pwcx,r;; XO:( ~[1L8sou<,;, &7t0 't-Y)y 7tcx,pa.ooO"LY 'tWV o-rooiwv E~cx,ivE'tcx,L 

~Wy't(l..Y-YJ 1) &,y8pw1tLyor;; U1to:p~Lr;;, otav EXr,) Eywm6v tOU 1tP(l..Y'[1MLXa. &y9pw1tLYcx. 

'OEX[1YjpL(I.. tCJt0PLX,x, EPYa.. XELP01toi 'Y)to: 'tWV &y9pw1twV 'tij<,; xOO[1O<f''Y/[1Lil[1EY1)r;; 

Ao:1t1j8ou, 't~ 01totc.t [1fJ.p~pOUY, OL(l..Adouv XO:L ~w'ti~ouv 'toY :[1(1..xpfJ.iwv(I.. 1tOAm-
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(1"CLXOY XIXp'CJ.1<.'tYJpa, "C~Y 1tpOOOOY xaL &'YIX1t"CU~LY XIXL IX")(;[-L~Y XIXL "Co l1EyaAEtoy 

TIl\; AIX[-L1tp&\; au"CYJ\; 1tOALtE[a;. ALo'CL y) AIX1t'Y)So\; U1tYJP~'E XCJ.L sa. 1tapa[-Ld Y\J 

i[\; 'C~Y 'Icnop[CJ.Y W\; 1tAOI)'CQ(j?0P0\; 1tEPLOXYJ '[-LL&\; 1tEPLAIX[-L1tpOI) ItIXL OLap'X.OU\; 

"CEXY OAOY [IX\; , Eya 1tlXnal:xo, EUPU, 1tOAU1t'CI)XO 'CcXYOAOYLItOY €pylX(1'C~pLO bo\; 

&'SlXy6.'COI) [-L'lXltplX[WYO\; 1tCJ.PEA'SOy"CO\; xaL [-LEXPL 1tpO OA[Y01) &.ItO[-L'Y) bo\; ~WY

'Cayou 1t00[-L01),CJ.[ €mOOOEL\; ItIXL "Ca. 'WXV'L'Xa. €7tL'CEUY[-L'IXW; "cou 01t'0(01) U1tYJP~IXY 

&'YEXIX8EY EUEpYEnxa. OLa. cYJY &YSPW1t[Y'Y)Y €1tLo[wow '100:.8' OA'Y)Y 'C~Y Ku1tpoy ItIXL 

&,UIXX:0U. A'Lo'CL IX[ AlXb'~L 'CExyaL 'CYJ\; ACJ.1t~(01), U1tO "t~ oLaqJopOI)~ fJ'0P'PIX\; 

'CWYEIxoy &'pxaDay "t~Y 1tPOEAE'UcrLY, "t~Y OLIXOOOLY, "C~v €YIXcrlt'Y)crLY !)(;lXt h[-LIX

S'Y)crLY, t~Y 1tPOOOOY, 'C~Y , E'~8AL~LY, 'C-~Y &YIX1t'CI)~LY 'XIXL UAeL01tO['Y)cr[Y "CWY €1tL 

ONO"'('A~'pOI)\; XLALE"t'Y)p[OCJ.\;, b 't"Q E~EA[~EL 'tWY OE E'tEAEW1tOWUY"Co (jI)[-LqJWYW\; [-LE 

'ta. HA'Y)YLXa. 1tpO"CU1t1X. 

Tou'to, [-LIXALcr't:(J., IEYEXEL [OLCJ.L"tEpaY 'ESYOAoyr..'X.~Y a'Y)[-LlXa[lCJ.Y W\; 1tpO\; ~Y 

aXE'CL'Xo't'Y)'CCJ. '1{.(J.L 'C~Y 'OEXYLItY)Y 1tpoaap[-LOYY)Y ltaL 'tOY ItlXnL'tEXY'LItOY 1tpocrayCJ.

'tOALcr'[-LOY 'tWY Aa1t'Y)S[wy 'tEXYLXWY[-LE 'ta. hIXa'tO'tE UA'Y)YL'Xa. 1tpO"CU1t1X ItCJ.L 'tYJ\; 

&'PXL'CEIt'tOYLItYJ\; - o[ItLa'tLxYJ\;, 'tYJ\; aYYE'L01tACJ.cr'tLItYJ\; - 'XEpa[-LEL'X.YJ\;, "tYJ\; ayIXA[-LIX

'C07tOLt'CJ.\; ltaL yAI)1t\:~'XYJ\; E[\; A[Swa 'Yi 1t1jALYa,E[~ !-LIXP'[-L<X.PLWI. 'Yi a1to &'oOEcr'tOALSO, 

&'1t0 XCJ.Ax.Oy 'Y) &no [-LEW-nO XELP07tO['Y)"tCJ. apya 'tEXY'Y)\;, "Ca. 01tOtlX MYIXY'tCJ.L va. 

1tIXPIXOA 'Y)SOUY [-LE 1tpo"CU1tCJ. &'PL,crCOl)py1jfJ'IX\:IX 'tYJ\; ItACJ.(1crL'XYJ\; €1t0XYJ\;' IIOna.E!

YCJ.L "Ca. &'y8pwmya, \:EX:Y'LItW\;, 'tEXfJ'1jPL<CJ. 'lW.L [-LIXp"CUpE\; acpEIJOEt\; OACJ. EltECYIX 'ta. 

Xp~crL[-L1X )(:CJ.L a1tINpat't'Y)'tCJ. OLa. 1tOOoav ay8pw1t[Y'Y)Y EYlXcrxOA'Y)crW YEWtJ-E'tpLIta. &-p

YIXA'EtlX E1tL 'IX-[WYIX\; -mOnOll\; XCJ.L (jI)YEXEt\; x(J.'tCJ.crItE1JIX'~O[-LEVCJ. a1to &'ySPW1tL ya 

XEpLIX. MEyIXA 'Y)\; aX[1YJ\; ~WYW-YY)Y '~p"CUp[IXY 1tCJ.pO!)aLIX~IOI)'Y E1t[a'Yj\; Y) €1tE~EP

yaa[1X 'tWY 1tOAI)'t[[1WY [1E'tIXnWY, 1) aUy8EcrL; 'tolhwy ItaL 'XCJ.upYCJ.a[CJ., y) 1tOA!)

P.0PqJ[1X Wl)p[W\; ,WY "CEXYWY, 'to crXYJ[1CJ. ItCJ.L 1) ~CJ.pu't'Y)\;, y) dOLXO'C'Y)\; OL' E'XlXcr-rOY 

EIoO\; A,1Xl:XYJ; 'tEX'Y'Y);, OLa. va. mx.pol)crLIX~\JIX(h'Y) &'1t0 AE1t'tOE1tE~'EPYM[1EYIX 1t0cr[11j

[11X\:1X [-LEXPL 1tA'Y)SUO\; WPCJ.[WY 1tOL'XILA0[10PqJWY Ob<'LCJ.%Wy a%E1JW'Y %aL ayy,dwy 'X<CJ.[, 

&'1t0 1tOAI)ELOYJ app E1tEyMOEW;[1EXPL yEWpyL%WY ltaL obCOOO[1LXWY €PY(J.AE[WY. 

KCJ.L 1toaa &AACJ. EtO'Y) XELpWYCJ.'X"CLXYJ; ACJ.l:Y.,YJ; 'tEXY'Yj\; OL' ObWY.,o1JPLY.,1jy, crx'Y)[-L'IX'tO-

1tOL 'Y)8EY'ta [-LE Aal:Y.,y)Y E[11tYElJOW, apylX 1tPW"CO"CU1tCJ. EY 1tOAAoOt\; ItaL OLa. 'tOY 't01tOY 

-mpw'toqJavYJ E[\; mnL'UEXYL'X'y)'Y 0'Y)[1LOUPY[CJ.Y, [-LE 't~Y &'YIXAOYOV &'p[10Y[CJ. yplX[-Ll-'-YJ;, 

0"X"~~'t0\;, yEW[1E'tPLItO'C'Y)'CO\; %IXL 1t'OLO't'Y)"CO;. 

Au"C1jv, 'tY)Y &nO'tE CJ.[8Ep[CJ.V ItIXL 'twp~ crXACJ.OW[1EV'Y)V rEVE8AWY rYJv, 1tOll 

XaAU1t'tEL XIX'tW &'1tO 'ta. [EplX 't'Y)\; xW~"t(J. EVIX fJ'IXY.,p'CJ.[wva 'tEPM"CWV 1tAOU'tOV 

1t'CJ.pa8ocrLCJ.xO, 1tpOYOVL Y.,o, A'IX-'tpE1Jn:x.o, ~u 80AOYL Y.,ov, apXlXwAOYL Y.,o, 'CEXYOAOYL

XO, 1tOAmcr'tLxov, [d't0PLXO '[1E«)a a,1t0 'lJ.[ay8wowp'Y)'tov &Y8pw1t[v'Y) o LIXYOL'CJ. , y) 
01t0[a EVW ~'to 1tpOcrCJ.VorJtOALcrIJ.EV-~ OL)(:CJ.[W\;, WY'OkOYLXW; XlXL [cr'top~'XW\;, b8u

[1Et"CINL XIXL crXE1t"CEW,L, cr"tOXIX~E'tIXL ItaL &'VCJ.1tOAEt )(:CJ.L Or..EPW't~:tIXL crI)YXPOVW\; 

1tW; OLa. 't* ~[IX\; )(:CJ.L 'tYJ\; &YOXYJ\;, U1tEp 'tWV [1EyIXAWV UAL'X.WV «)1)lJ.qJEPOV'tWY, 

b'tlXqJLIX~OY'CIXL 0 1t'OAL'tLcr[10\;, y) [crCOp[1X XCJ.L y) OL'XaLoaUv'Y). ALo'tL 1tOnOL 1ta't1X-
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/ lanneo<;: 'Ayydo'l &:rco &p;caw),oytZO" -:-cl:<pO", Zm(T~;, -:-'ijc; bwx'ijc; TOU XCl.AZOU 
(Ku1'CptCl.xQ :\IouO"ELov). 
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X:t'Y/,cCt.t xCt.'tD,Ct.ooY 't-Y)'Y Ku1t-poy xCt.( 1tCt.p'YjA90Y, at m:plcrcr6't€POl XWP(; Y Ct.cp-lj
crOUY O\)'t€ rXYO; 't'Yj;, 1tCt.pouoiGG; 'tW'Y, 1tA-Y)Y 'tWY EY€'t(')tWY 't€lXWY XCt,( (jJpoupiwY 
xCt.( VJGGXiO''twy ACt.'tl'YlXWy YCt.WY, 'tOU; o1toi,ou; ot OSw'[J;w;O([J-€'tE'tp€4Ct.Y d; lcrAGG
flil'Xa. 't€[J.EY'Y), xCt,9w; x.et.( 'tOY &'yyAlXa. 9up€Ov bd 'tou 7tpO€Opl:x.OU M€yrXpou, <1>; 
ArXCPUpOY 'tou «Y€YlX~XGG[J-€Y» , Ol' E~6cpA'Y)crlY 'tOu o1toiou &.na. ')eGG( Ola. 't-y)Y 1t'tWOlY 

Adn1'}8o,: II~ALvov &'YIXAfL,x-rLOV ~wo» , btl -r'ij<; fLLCX<; 7tAe:upCX<; -rou 07to[ou XIXL a~ &.XpO~IX-rLX1j 
a-r,xmv t7t7tEU<;, Y..1X-rcX Muxl)vlX'(xov 7tp6~u7tov, &'7tO &'PXIXWAOYLXOV -r,xcpov -r'ij<; rEwfLE-rPLX'ij<; 

S7tOx'ij<;, (KU7tPL()(XO Mouadov), 

't'Yj; 'EnCt,OlX'Yj; cr'VPMlW'tl'X'Yj; xouv'tCt,; xed 't-Y)Y rnCt.ycx:cpopa.y 't'Yj; A'Y/[J-O'XpGG'tiGG; 
e1;'t1)Y 'EAArXOCt. dp'Y)Yl'XW; XGG( &'V€y6XA'Y('tOl, [J-e 'to 7tpocrX€olGGcrgey E~ 'A9'Y)YWY 

xCt.'ta. 't'l); [J.Ct,P'tUplX'Yj; M€YGGAOv1jO'OU €tl't€Ae; 1tpCt.~l')(.67t'YnJ.lCt" 01 <~Eyyu'Y)"CGGh) 't* 
XU1tPl<XX'Yj; '&'Y€~Ct,p't'Y)criCt,; Toupx;O(, €lcrEOCt.AAoy EyCt. «1jP€[J-o, opocr€PO XCt.AOXCt.l 
plrX'tlXO rvpw'CYO 'tOU ~Ct.oorX'tou 't"i'j; 20'Yj; 'IouAiou , 7tOU XCt,( 1j 9rXACt,OOCt. &'xo[J-'Y) 
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xoqJ..O'tCt.Y», OUO j.1iA~o:. &.va'COA~y"w~ TIj~ Ao:.1t1jSou (l1z'to:.~u 'tOU 50u Y"o:.L 60u 
l1~ALOozix'tou &'1tO 't'1Jv Kup1jvz~o:..) ME 'C'1Jv 'CoupY"tx1jv m'C~Ary~tv 't1j\; EAAryVtY,,1j\; 
~opdou KU1tpou, EVSo:. X(NL ~ -A~1tryeo~, ~ MEyo:.Mvrycro~ E1tA1jpU)yE O~IX 'tOY &'1tE
AWSEPW'Utx,ov 'try~ &'ywvIX. 1tOU Otz~'~yaYE Xo:.'tlX 'tWV "AYYAwv ~L OtlX 't'1Jv 1t'CW
crtY 'C1j~ (j'tpo:.'Ctw't~Y,,1j~ xouv,a~ 'tWV 'A8"1)vwv, a:x,ptow~ 't'1JV 1tpwt(NV 't1j~ 201j~ 

'louAiou 1974, 't'1Jv cr't~Yl1'1J ~ou 1tavryyuptxw<; 1JPXt~zv 0 "Op9p~Et~ 'tov 1zpov 
vaov 'tOU IIp'O~1j'COu 'HAtouEl~ 'to- II(Nyx,p~n 'twv 'ASryvwv. 01 1ttcr't'OL 'tOU 
7tpo~'~'tou MW~l1E8 xa'tz1t~'touv ''t1X &y~o:. xw~'t'o:. 't1j~ EAAryv~x1j~ 1tZpLOx1j~ AfJ--
7t1j80u xo:.t Kupryvdo:.\;. Ofhw, xat (hav EY 't<}l!.1e't'a~u a't'ax'to~ '&'ywva~ crw
'trypia\; OtE~1jyE'tO, XfJ-'t1X 'tOY 01totov E1tt1t't'OV 'Xio:.t'ttl1ryl1EVOt "EAAYjVE\; &.~~W'l1fJ-

'ttxoi, lOt\; , AS1jva\; E1tavryyup~~'OV ·OtlX 't"1JV 1t'twcrtV 't1j\; xouY'C(N\;! ... 

'Q\; &.1tEodXff"l) 't'1Jv SEi1( xat 't'1Jv d,~i'o:.v 'WU oAou Ku7tptayv'Ou XWP'OU, 'tOY 
01t'Otov 01 ~EVOt EYVWPt~«v X(NL 'E7tw~ffaAl1toucrc(,V 7tci:Y'CO'tE, OEY tJ1tzMytcrav e7tap
x,w~ 'Xio:.L xaS~\; E7tpE7tE .o1 b KU1-cp4l XlX.L EY 'EAAao~ u'li:EuSUVot,OtlX VIX b'ta
qnacrS'Ouv b'to\; oAiywv hwv xaL l1E't1X 't'1Jv crul1C?WVrySEtcrfJ-V «&.vE~«p'tYjcrifJ-v», 

-rooEJ.ot, &.yWVE~ x'C(.l QVEtpa, 1t'o:.pa06crEt\; x,o:.t 'SPUAOt 7t'OAtncr'ttx'Oi, eSv'OAoytXE<; 
pi~E~mL 'Icr'topia 'EAA "l)V~x1j, ~iwl1o:. !.h~tio, 'tEXV<ht mL 7t'OAt'ncr[1o\; 1t'OAAWY 
XtAtE't"!JPiowv, 1t'OU xaw,1tA1jcrcrouv 't''Ou<; ~EV'OU\; 'l-1'EAE't"l)'tIX~ 'Xio:.l e1t·tcr't1j[1'Ova<; epw
Y~, 't'ou<; 7tapz7tto'Y)~'OUvw,<; fJ xal bt~crXE7t't'O[1EVOU<; 't'1JY Ku-rop'Ov. '0 Aao<; 
E[10XSOUcrz XCf.l8WEptYw\;, El<; 'tOY xwpov o:.u'tov, 't'1JY &'~i\')JY ,OU o1toiou YJcd Xo:.''t1X 
'to 'tEAw'taI'Oy 'tE'tap't'OV 'tOU o.[w·yo<; 11a~ &.'PE 8"1) va. A "l)cr[10y1jcr~ mt El\; ~«9p.ov 

-roou OEV 1jP'P.O~E ou:nuxw<;, Oto't'~ l1E't1X 't''1JY YrrYU"l)[1EV'Y)V &.vz~ap't'Y)criav 'tou E1t«U
crEY oAo'tEAW\; VIX O'-roouM~~ 't1X\; 1cr'toptxlX<; xal ESyoAaytY"a<; 't-au pi~a\;, 'tov[1«
xp«iwvo:. 7tOAtncr[16v 't'ou eY'C«u(jo:, xat xupiw<; va. e~Eup~ -"tp01tou<; 1tpocr'Ocx.cria<; 
XfJ-L xa'twxupwcrEW<; 'tOU'tW'I, 1tEPt~OUpYji1( Y xal &.cr~~AHay OtlX 'to [1En'Oy 't'ou. 
'An' EXEtVOt, 1tOU &'VEAM«V 't'1JY EU(}UY"I)V OtlX 'to [1EnOV 'OOU 't01tOU xat 'tOU 
A<x'ou, 91X E1tPZ1tZ 1tpO\; 't"1Jv 'XifJ-'tzu8uvcrtY au't'1Jv VIX Ecr'tlp'Z'POV 1tZptcrcro'Czpov 't'1JV 
7tpocrox1jv 'twv. 'H o~acr~~Atcr~\; x'C(.t cru'l11tA1jpwcr~\; 't1j\; 'Icr'topia\; xo:.t 'tWV &.v-
8pw1ti VWV Ot:XC(.tw[1~'CWY 'El\; 'tOY xwpov «U'tOV E7tEoanE'tO va. XIX.'C<X.'cr'ty') ~p'Ov'tl\; 

&.[1Eiw'to<; XlX.t [1EA Yjtta 1tpw'ttO''tov. 'H 1tpocr'tacri« 't'OU V"IJO'tW"tDWU au'tou X wpou , 
'/t'OU 1tZptXAE,iEt 1cr'topi«v «twvwv, SIX E1tPE1tEV, tcrW\;, va. XMWXUPOU'to m't' aAA'OV 
7tAEOV u7tEuffuyov 'tpo-roov, 1tpocrC?OPW't'EpOVO~O:. 't"1Jv 1tA1jp"l) &.XEP«tO,'Y)'t~ ,'OU, Oto'tt · 
&'7tO 't'1Jv cr'ttY[1'Yjv 1t'OU 0 Aao<; &'oixw\; exwpi~z't'O crE OUO ~SViJ"~IX\; 'XOwoWj''ta\;, 
[1'1J u-rooAaytcrSzicr'Y)\; 't'1j\; x«w,1tA YjX'ttx1j\; 1tAztOvo't'Y)'tO\; 't'OU yryy'EVOU\; EAA 'Y)Vtxou 
cr't'OtXEiou 'twv 82%, zuOt~XPt'Uov 1']'t'O 1tCb\; [1E eyyu-fytptav -r'1JV YZt,oYJa 'ltfJ-t 
1tpO'lt~"tOXOY 't1j<; Ku7tpou crwotYtcr'Ut'lt1jv T9Up'lttaV 'to EyxA'Y)l1a 't1j~ zl.cr6oA1j~, 

7tOU 'ltat 7tpO'Y)yOU[1EVW~ e7tzXIZt'p1j8'Y) (Auyoucr't~ 1964) , SIX OtEV"I)pYZt't'O [1E 'tl)V 
7tpw't'Y)v EO'XI.X.tptav. Tou'to o[1w<; EIv:at SEp.:o:. 1t'OU &.~opa. 'ltUptW~ 'tl)v 7tOAt'Ctxl)V 
7t'tUXl)V 't'OU oAou 8EI.lJX't0\;, [1E 'to 01totoV' OEv 7tpo'ltzt'tat y' &.crxoA Yj8Y,j ~ 1tap'oucra 
"E'ltoocrt\;. 
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atuXw<;; x~'ta TIJY O(~~IXywy-f)Y &.-x.0IJ-1) 'tou ~m-x.ou &.7t~Aw8~pw't(x.ou 'Aywyo<;; 

(1965 - 1959), ay 'ouxl. 7tpo1)you[Liyw<;; ')I.IXI. [L€ 't-f)Y crUyxA1)a(y 'tii<;' Tp(l-L'€pou<;; 
A(~axi<ji~w<;; 'tOU AoyotYOU, 't~y 07tO~'Y E7t1)xoAou8'Y/aIXY 'ta 6A(O~'Pa l5aoy xIXI. 

~~OY'tw't(-x.a bmaoo(~ d<;; ~<ipo<;; 'tOU 'EAA1)y~cr[Lou 'tii<;; Kww:n~Y1:WOU7tOA~W<;;, 

w<;; [L~AA'OYW,(,-f) ~~oY1:wa(<;; xal. OOU XU7tP(~x.ou 'En 'Y)y(a\J-Ou, 77px(a.~y E7tIXy<iA~[L

o<iyo[L~Y Ex.1:O't~ 'to 9i~ Ya Acx.~<iy\) O(<icpopOY -rp07t~Y x~l. Ya 7t~pmHx~,IX( 

[LiaIX ata 06A(~ OmAW~CmXa Ot-x.w~, 'Ya EXcpuW;;~w,( y';(]'l. Ya U7tOXPU7t,\) &.YU-

7tOAoytatOu<;; 7tZpmAOXa<;; xcx.l. [L~AAOY1:(XOU<;; xwou.you<;; U7tO &.Y~~IXp't'Y)a(cx.xoy 7t~

P(X<iAUI-LI-LIX, ,~v m6cx.y-f)Y x!X,~6cx.p<i8pwa(y I-L€ &~OtiA~aI-Lcx. 't~Y '~A(X-f)Y xat<i
xt'Y)aw OA'OXA-tlPOU 't'ij<;; KU7tpou U7tO 'tWY Toup'XWY dOOOAEWY. 

A€y ouYIXta( XIXyE!.<;; ya amAWa\), yaI-L~tlX7tO( -Ij.a\), Ya U7tOXAi<ji'f,), ya. O(IX
yp<i<ji\) , ya. u~xat(X.(jt-lja\), ya O(IXatp~OAWa\), '1W.pcx.xap<iaawy 1) &yatpi7twy 't~'I 

'IatoptIXY' bo<;; 't07tOU xal. tou AMU, oan<;; xcx.l. .~1tl. "000 ,07tOU ~lhou ~7t~OtW

a~y E7tl. OAOXA-IjpOU<;; X:(A(~t'Y)Ptoo<;; xat y.tXticrt'Y) outW XA'Y)pOY0I-L0<;; -rOU 't07tOU 

cx.u·wy. A(a tOUtO x'Cd Eyodxyu~( 07tw<;; cx.[ I-LEAAouaa.( y~Y~t, I-L~ta. ta. ,PIX

Y(IXa. y'~yOYOtlX 7t·OU O(~a<iAEuaay t1]Y JYIejIXAOY"Y)aov tOY 'IoUAWY XIXl. Auyoua,oy 

tou 1974, &yao(cp'~:;ouY to T..aPSAHoy EmatIXI-Liyw<;; XIXl. EvO(cx.tpt<jioUY xa!. O(OIX
x60uy 'ta<;; 7tPOYOy(x<i<;; tw'Y pl't;;:a<;;, 7tw<;; ~upi81)nY 'Xal. cruy~xw<;; E7tl. ,ocrou<;; IXlw
Y'a<;; E7tit;;'Y)cray d<;; -~'I riiy tWY 1tcx.tipwy tWY. 'Em~xt('Xoy x~8'ij'XOY EXOUY 01 
smt;;-IjcraYt~<;; tWY tp0[.liC(;Xt(XWy Ex 'ii<;; dOOOA"iJ<;; tWY Toupxwy ',x!Xl. t~Y U7t' 

IXUtWY XIXt<iA 'Y)<jiw xcx.l. Exptt;;wa( 'I 1)OU y'Y)y~You<;; 7tA 'Y)8uaIJ-ou &7tO to ~Op~WY 

"p, 'ij~ t'ij<;; KU1tpou flA(t)ZPWY xal. &7totp07tw,at(xwy U7tO tWY ctOOOAiwy SyxA 'Y)

I-L<itWY, ya 'Xcx.6oo'Y)y-ljcroUY, ya. o(M~ouy xal. ya I-LE't"(.(.ow:J'ouv 't~Y 'Iatop,tIXY t'ij<;; 

Y~Y~t~tp(.(.<;; 'tWY , ~AOUXOOY"oE<;; %IXl. Ev't~AAOI-L~YO( YX'.!. E~OpXtt;;OV1)~<;; t1]Y Neo
A!Xtcx.Y, ~O(.(.( tipw<;;, ya. Evo(~<pipwY'CIX( &O(~A~t7ttW<;; , (jtpiCPoY1'~<;;I-L€ voatIX),ytay, 

&y<i7t1)Y xcx.l. 7ttat(Y 7tpo<;; '~Y 1~pa.y 7tPOYo'Y(X~Y r'ijY t1]Y 1IIpoaoXY)Y, 7tpOx~q.I,E-
'':::' [} - " ',L ' "! , ", , , Y'ou YIX uUY'Y)oOUY YIX IXya,pE-r0UY tlX tEt~A~aI-L~YIX "Xa( YIX z7taYIXxt'fjaouy t'Y)v 7tIX-

tP(X~Y riiy, 0 -x.Aiipo<;; tii<;; 07tOta.<;; aYii')(,~, &.yy)x~( xcx.l. 8' &y-IjX\) ct<;; 'ta.<;; I-L~A

AoualX<;; YEY'Ea<;;, ay a0'tcx.( sm6uIJ-ouy xcx.8w<;; xal. 01 7tcx.'tip~<;; tWY ya EmO(WaOuy 

7tpay[.lilXt( ~y~u6cx.. 

uOAO( 01 &y~7ttUY~YOL AMl. t'ij<;; 'fCP'Y)AtOU O(MO"kOYtcx.( , V-~AE1:0UY '){;(X.l. XIX

'tix:ouy 7tAY)PW<;; xal. EmIXPXW<;; t~Y 10(X'~Y tWY 'Iatopt!XY, TIJY 07tOLrtN a7touMt;;ouy 
EmI-L~Aw<;; V-~ 7tIXpcx.Ad7toy'tE<;; 1tpoai'n ya. ovMoxwY1:cx.( xal. TIJY 'Iatoptay aAAWY 

kIXWY %a!. -.07tW'Y, d<;; 'tou<;; 07tOtou<;; &YE7t-rUX8-ry ')I.;(],I. 77x~aEY 0 IIoA(n·aI-Lo~ -x.'IXl. 
1] 'Tatopta. K~I. 1] Aa7t'Y)8o<;; Et'la( EYIX<;; Ex 'twv -.&rt;WY hdywv Ey6cx. ~0'Y)[L(

oupyYj8YJ, 77x~aE xcx.1. ~1tl X(A(Et1)ptOcx.<;; O('Et'Y)p-ljOYJ 0 ~oAmat-L6<;;, O(a 'tOU O~OtOU 
xIXl ~ 'Ia-.optcx. ty)<;; o(a<pW1)tt;;E( xal. O(oaaXE( xal. EYO(IX<PEPE( xal. 7tpOa~A:xUE( 'to 

Eyowlcpipoy - ouatuXw<;; '[LOYO'l 'tWY &YE7twYIJ-iywy &'16pw7tw'y ~XEtYWY 7tOU Ev

o (!XCPEpOY'tIX( Ota. 't~'1 Emat1j:[LYJY ')(;(X.l. [LOVOY -''ij<;; 'Ia'topiIX<;; - O(ot( O€y xatE

yoYj:O'Y) E7tcx.pXW<;; ct<;; "t~y KU1tpoy 1] &.~ta 'tii<;; YYWOEW<;;, 'tii~ AE7ttOIJ-EPOU<;; YYW-
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oew~ - Evo~ h4o'tou iW:t' apx~y 't1J.:ll!Jh-'t~ xed yey(:;(w'tepoy 'tfJ~ elo'to.pl~~ 

OAOXA-r]POU 'tfJ~ y-r]oou. .:lEv x~veYo"r]8'Y) E1tapXW~ 'to ~8'Y)!Jh- 'Xed Yj choMxaAl~ 
'tfJ~ E1t~O''t-r][-L'Y)~ 'tij~ ·IO'topl'(X.~ ty Ku1tptp, Yj o1tola EY(crxue't~( x~t a1to 't~Y 'Ap
X~WAoy(%~y E1t(O't~[-LrrY, X'CX.8' ou~ XpOYOU~ mt [-Let~ ~y ' ~U1t'P('(X.:'X~Y 'tp~yw
ol,~'Y o.t apx~wNoy(%ot 8rroouPo.t 'tij~ Bopdo.U KU1tpoU E~'(X.!f':ayl~o.y'tlX( a1to to.U~ 

e1cr6oAler~, owxe't€Uo[-Leyoc e1~ apxaw'x.a1t'Y)A(X~~ ayop~~ 'tfJ~ .:luO'ew~ . . Kat eI-

MC>:P/La:PLVOV &Va:YAUCPO TIj~ 6eiX~ LUl"'~pC>:~ 'A6'1)viX~ ITOU E:AC>:"L"peUe"L"o O"t1jv Adn'l'}Oov, ~Pyov 
"L"OU 400 IT.X. (KUITPLC>:XQ Moucre'Lo). 

YIX( Yj o'LepeUY'Y)a;4~, Yj [-LeAE't'Y) XIXt Yj- 1tA~p'Y)~ yYWO'L~ tfJ~ eIO'to.pla~ 'toU t01tOU 
'to.U'too, 1tOU 8~ OL~'t'Y)p1jaouy ~w'Y)P~Y ~Y aY~[-LYrrO'LY, €V'to.yo.Y ~Y 8iA'Y)OLY, axp~
o~Y't'Oy t~Y 1te1t·o18'Y):JLY x~t Ev1crxuO'LY tfJ~ OLeXOL%-r]O'ew~ 'tWY 1tPOYOYLXWY ECmWY . 
.:l(OtL btL 'tij~ eIO''topla~ 8s[-LeAWUy'tIXL E8YOAOYLXW~ IXt 'ol'XJcua( a~Lw<m~, &'it Wj~ 
eI<JtopllX~ a1to.Ppiouy ot 'tl'tAoL ~L~ t~Y 1tpOyOYLX~Y rfJy , OL~ 't'Yj~ ·IO''topl~~ 
~ 'r' "- ~ , 2. " , t:' " ,~, -
uLa.Ij?W'tL'~OymL U1tep 'tWY u(%aLWY <h1tIXLt'Y[:JEWY '[-L<X~ OL ",eVOL AIXOL ')(.<XL uLIX t,'rJ~ 
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'IcJ'wpiac; 'XIo:.AU1t'CE'Cat 1) 130AWC; 13mAW[.LIX.'C[a xat 1) 1tOAt'WX,1) 'CWV U1tEpqnl7,Awv 
AUVI7,[1EWV. K<X.t m9' 5'1 y:.povov, 1tWXtOuxot 1t<X.vrEmcr'C"f/[1iwv, a1to 'COUC; o'ltoiouc; 
1) Ku'ltpoc; cr~[1EpOV E1tA"f/[JJ[1UptcrE , [1EPtIWt 'CWv o'ltoi,wv a'lto Xpovwv 1tOAAWV «EOO
AEUH"f/C1o:.v» '[1E 1t'aXUAouC;[1VJSOUC;, «v'Ct va, Em130SOUV EtC; KU'ltpOAO"(tX1)V ~pEUVaV 
E1tt h'CE'Uil.[1EYOU 'ltE13iOU, &crx,OAOUV'C<X.( [tE &'.I'Ctypacpa,c; f) ayaW'ItlocrEtC;, [1E 'C1)V 
~ut;;avnvoAoyi<X.v f) -mt 'COUpxoAoyiav 'Xat 'Xa'C' a-ro0[1t[1"f/crtV 'EAA1jVWV xat ~EVWV 
cruyypacpEWV dC; 'C1)V 1tot"f/(nV f) 'ta, 'ltEt;;,Oypacp~[.LIX.'C<X., &UOt13E, 1)[1t[JJIX.SErg au'COt, 
&1toOAE'ltOV'CEC; de; au'C07tpOoOA1)'I' mi. .. av «'Ca, xa'C<X.<pEpOUV» 'Xa'Ca, 1tAaytoV 'Cpo-
1tOV 13ta, ~p<X.6ErOV , Em13(130V'Uil.t x(t,t Elc; Y.!Eva, 1tEptEX0[1EVOU -Y]AtStoypacp~[1o:.-ro:. f) 
&'AAWC; '[1u9tcr'Cop~f-LIX.'ta, ~y:'OV'CEC; 1tapa1tAEUpWC; 'Cwv wu 1]oAOXWCP f) 'Cou Bi'X'CwpoC; 
Ouyxw -cCt, ooYYP<X.<pt'){.C!., ~pya. 

'Ant, Aomov, 'to 'ltapl7,13Ety[1a WU EUSwpoc; 'Iwavvt13"f/, 'Cou IIopcpuptOU 
ADCatOU x,o:.( EAaXicr'Cwv &.nwv acp<X.vwv O"tJfJ.'lta'.lEWV 't1jc; 'Emcr'C"f/[1oV'tXiic; iKu-
1tpoAO"(tXiic; EpEUV"f/<; xat 1tpOc; 13tacptl:)'ot(1( v 'X.o:.t C1':7tOU131)V 'Xat [1E'CciJ13ocrw xat 
13tl7,crwcrtV xat &'1tO'XI7,AU<j!W x<X.t 13W,X~pU~w 'XIo:.t '[1E't'aA<X.[1M13EUmV 'OOu tcrwPt'X'Ou 
<I>w'toc;, 'Co 01tOrOV ot alwV'cC; '[Jh<; E'XAwo06'C"f/C1o:.V, &.YVIOOU[1EV 1)[1ErC; acp' E<x'U'CWV 
't1)V l13t%~v WJ.C; tcr'Copt%1)V 'It'apaxa'Ca81jx"f/v, ECPOcrOV OU13E1tO'tEa{J-r"f/ 13t"f/pcuYrlj8"f/ 
EV13EAEXWC; a1to Ku1tpiouC; 1taVEm{)'C~!J:ovo:.c; 1t1:uxwuXOUC; %(1.;1 13o'X'Cwpa<;. Ata, 
va, ava'CpExw[JJEV d C; ~EvOUC; tcr'Copt'XouC; cruyypacpErC; mt 1tOAAI7,XtC; a1to -roapEm-
13'Y)'[10unEC; smcrxE1t'Cac; b'Cau8a va, 1tA"f/POCPOpOU[1E,ea Ota, 't'Yjv !~'Coptav, E1tt 1ta
pa13EiY[JJIX.'tt, 'tiic; &'PXalo:.C; 1tOAEWC; Koupibu: "Some five thousands years ago 
Vhe area now known .as Curium, was inihwhited even before successive waves 
of Greek invaders, first Mycenean, '\!hen Dmian, sett'led and enlarged the city 
and surrounding countryside. We are fortunate that they ' brought with 
them their culture and chose t'he site of th~ first Curium theatre on the very 
adge ()f a bluH overlooking the sea. During the Utlh Century BC and through 
to the 4th Century BC, Curium ibeciame an important centre of trade and 
culture; Stasanor, King of Curium, pJiayed a decisive roJe in the Battle o,f 
Salamis in 498 BC, and Pasicr,ates, who was probah1ly Curium's last King, 
was an ally of Alexander the Greatm. 

~1t'OUMt;;;Et ~1j[1EpOV 1) 'EAA"f/VOXU1tpta%-Ij NEOA'IJ,ta, zvw zyvoEr 'C1)V 'Icr-co-
piay "t'OU 'C01tou. 8"f/'CEuEt cr'CP<X.'Ct(t)-rt'XWC;, 13to'tt 1tp&.nEt "toiho ')(;al)' 01tOXPEW'(1('V 
1tP0C; 'COV NO[JJov. IIpE1tEt o[1WC; C1UYXPOVWC; vCt, cr1touMt;;'Y,) xat 'CouC; tcnoptx,ouc; 
AOyoUC; , 13tCt, -rouC; 0700tOUC; 9"f/'CEUEt a{h"f/ lEI.;: .OY ~'tp(t:tov. AtCt, VCt, zl'-1tO'Ctcr8~ 

tcr'toptXWC; &i7to ZVOtacpEpov &[1Eptcr'COV %o:.t &'cpocr(W(1(V 'ltpOC; TIjv '1to:.'tPt'X~V riiv. 
Kat X(l;OWC; au't1) 1) rii aV'~%Et Elc; 'tCt,C; 1-1EAAOO(j'lJ,C; YEVE&,c;, ~y:.ouv tEpOV XPEoc; 
vCt,zvcr'tEpvtcr80uv 't~v tcrtOP't'X'Y)Y E1tt'tayYjv o-rt a V~XOU'.I Etc; 't1)V r'Yjv au't~v, %<x'1 
l\'Ct l13t' ~d)'t-Ijv OCPdAOUV. ~Ct,v 1to:,.pa~'t~ &.v&.Y'X"f/' vli 8ucrtMOUV xa1 .-Ijvl;w1jv -rwv. 

) 

3. The blue beret, a Ganadian magazine, vol. r8, NO.7, Nicosia, '['98r, p. 12, 
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"A<;; .:XYII-AOyLcre~ (; JW;9d<;; 01:L Yj l'f), 7tOU &'7tO In{'raE'tlrll-~ 'tWPII- 'X<X:t'II-7ta

~Er'tll-L &'YOp.W<;; 07tO 'tWY OPOWY 'tOU &'7tIl-Lcr(OU 'A "C"Ci)"II-, O:.7tOIt'EAEr "t-fJYf1ov'Y)Y 

EltW)(:YlY ~<;; 'XA"1)pOYO[1((lY. 'R !Ep-fJ lI-u't-fJ ~cr'tOpL'X-fJ rf) &'7tO'tEAEt 'XA"1)pOYO[1(II-Y 

&'wroOA:oy(.cr'tou &'~(a<;;. "A<;; [1-fJ 'C-fJV ':x7t·E[17tOA:IJcrWI.lJEY. "A<;; [1-Y) 't1jy A"1)crI.lJOy1j

crW[1EY II-~ YEVEal 'tWY ~7tEpX0[1iYWY YEYEWV 'Xal o~ ~7tL~Wy'tE<;; . ALon OUOi7tO'tE 

07tf)p~E AII-o<;;[1E 'Icr'top(aY 7tOU 'If;, [1-fJY ~Y'8U'i-',f)'tI1-L , 'If;, 'OLEy"OLY..~ xII-l 'I' &'YWy(

~E'taL 7tpo<;; ~7tll-yaY..'t"1)(n 'I 'tf)<;; 7t1l-'tpwa<;; rf)<;;. ALo'tL (; 'toup'Xoy"pa'tOtJ[JiEYO<;; cr1j

[1~pOY Ku7tp~Y..o<;; Boppa<;; 07tf)P~E O:.1tO II-tWYWY &AA'Y/YL'XO<;; . Au'tO~p'tUpEr Yj 

'Icr-oopia [111-<;;, 't-fJY (;7to((lY o[ ~iYO'L [1EAE't"1)~t YYWp(~,OUV 'XaAAi't!EpOY Yj[1WY . 

Kat IEt<;; 'tOY Ku7tpw;Y..Oy Boppay Eopi'cr'XE'taL XII-t Yj 7tO~L<;; 'C'WY Aa'Xwvw'/ 'XII-t 1:0U 

IIpa~ayopou, Yj Aa7t"1) !1o<;;, O;7tO 7tiY'tE 110"1)' XL'ALE't"1)piowy, OLf;, 't-fJ'\I (;7tO(II-Y Yj 7t1l-

poGcrll- "EY..OOcrL<;; &'7tOX,AELcr'tLY..W<;; &'VWpipE1:aL. 

"A<;; 'Xa'tI1-cr't~, OSEY, OL' OAOU<;; 'tou<;; uEAA"1)~<;;[1aS'Y/~ 'Kat cr7tou0-fJ Yj 

'Icr'topill- &-vo<;; hacr't'ou 1:[11jf1MO<;; 'tou 'EAA"1)YLcrfJ..OU, m't' &'pX-Y)y t>OLaL'tipw<;; 'XII-t 

YEYLy"W'tEpOY (;A,OY..A1jpOU 'tou 'EAA"1)YL'XOU X(OPOU, *at (j7tOU'M;~Oy'tE<;; 'tf;,<;; pi~lI-<;; 

X'II-t 'C-fJy 7tPOi'A'CUcrLY 'XII-l 't-fJY oWJoiw(YLY hEr, ·!f o:''tEYicrw[1EV \-liE'tf;, Oiou<;; EY'II

O1'Xou[1EYL'XOY 7t0Amcr[10Y 'tOU 07toiou OEY 01tijP~E 7tpO'Y/YOU[1EYO<;;. "A<;; OLOII-

X80uy OAOL hErYot, 7tOU ~LII-iw<;; E~Eppc~w8'Y/cray, 't~v 'Icr'topill-v OLf;, 'If;, 'X1I-'tI1-cr'tOUY 

E[17tAEOL 'tf)<;; ~!J)'tLY..f)<;; toi(l<;; 'tf)<;; 'XII-'t' a!0'8'Y/crLY &'7tw)..cia<;; 'tf)<;; 7tPOYOYLXf)~ ,~<;; 

rf)<;;. "A<;; cru'YELO"1)'t07tOL1jcrOUY 't~y 'I,cr'topi<X.Y 'tOU 't07tOU o[ 7tay'tE<;; 0><;; tOIl-YL'XOY 

oq?"1)My, 7tpo<;; 'to o7ta~oy iOLIXiP'XW<;; Yj cr'XitJn<;; y' &'7t06AE7t"f,), OLf;, 'If;, mAALEpyf)'tIl-L 

'tOU'to 0><;; 70080<;; o:'Y..paoIl-Y'to<;; &'AAf;, rxat 7ticr'tL<;; aOL6!AEL7t''tG<;; xat EV'tOYO<;; OLEY..oi

Y.."1)crL<;; OL' E7tIl-Y<X.7tIl-'tPLcr[10y 'Et<;; 't'f)Y rf)Y 'tWY ~'tipwY ~<;;. ALf;, 'tf)<;; 'Icr1:opia<;; 

oLoacr"XIE'tlaL (; tOEaA'LO'[1O<;; '[1E aOLaoA~ 'tE'X[11jpLa 't'f;, hacr'Co'C'E yEyOYO'tIl-, OLf;, 

'If;, cruY't"1)pf)mL Yj YO"1)crL<;; 7tEpt 1:0U tOEWOOU<;; 'tij<;; Umpioo<;; xat Yj oLa't1jp"1)crL<;; 

'tOU !OEWOOU<;; 'tou'tou d<;; 't~y ~wYrY 'tWY AaWY hdywv 7t'OU &'7toOAE7tOUV xat 

EYEPYOUY .oLf;, 't1)Y (jw't'Y/piIl-Y 'tf)<;; xwpa<;; 'tWY . IIpo<;; 'tOU''to .:X7tOOAE7tEL =t Yj 

7tpocrq:>opf;, ti)<;; 7tll-poucr"1)<;; 'EpYl1-cria<;;. 

, A7tOoAi1m OLf;, 't~Y xp<X.'t<X.iwow 'tOU !OEWOOU<;; 'tf)<;; 'E7tLC1'tPOq:>ij<;; d<;; 'tOY 

7toAu7to8"1)'toy 'C07tOY, 7tpo<;; 't~Y !cr'tOpLY..-fJY Eq?Ecr't'(,OV rf)v OAWY 'tWY OLf;, 'tf)<;; ~111-<;; 

hpLswSEY'tWY 'EAA1jYWY. 'A7toOAE7tEL 'If;, o L(l't"1)P"1)&Y,j ,sw"1)Pf;, Yj aya'}1Y"1)crL<;; 'tf)<;; 

'Icr'topia<;; «'tWY XII-[1EYWY 7ta'tplowy», aAAf;, xal a't'II-AaY't!w'to<;; Yj O:.7t<X.i't"1)crL<;; xat 

aYWYLcr'tLX~ Yj oLa8EcrL<;; OL' E7W.'Ia'X't"1)crLY 'tou'tWY. KII-t crUY 'tou'tOt<;;, 'to &AaXL

cr'tOY 'tOU'to "Epyoy, &'7toO),E7tEL ouXt &'7tAW<;; fJ a7tocrnacr[1I1-'tLxw<;; 'Y1 mt 7t:l1-PE[10I1-

'tLXW<;; Et<;; aYII-q?opf;,Y 7tpocrW7tL'XWY o:'crXOAtWy xalcruYYE'YEWAOYLY..Wy 7tEpLypll-q?WY, 

an' a7t' EO'SEill-<;; Et<;; ypll-1t't1jy hSEcrLV, Eo~II-'Xpi6wcrLY XII-t OCyalAucrLY a<p"1)y"1)~

'tLXW<;; [C1'tOPL'XWY yEYOYO'tWV, EY YEYLXO't"1)'tL OE X'II-t Mxoypa<ptXw<;; 'tf)<;; 7tOAU7t-ruXOU 

A'II-LXf)<;; 'tEXY"1)<;; xlI-8th<;; xat 't~Y h8EcrLY 'tWY opcxcr'C'"1)PLO't1j'tW'\I OLa<popWY 7t'pocrw-

7tWY 'tij<;; 7t:l1-Mx'tq?a'tou AII-7t1j8ou ml cru[Jiq?WYW<;; 'tWY 8pwy xat 'tWY xayOYWY 

'tf)<;; 'I O''t!op 1 11-<;; xat 'tf)<;; A(WYPII-q?'LXf)<;; E7tLcr't1j[1'Y/<;; 'Ka't~ 'to 1:EX[1"1ptW[1EYOY cruy
XEY'tPW'tLXOY crUcr't'Yj~. 
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IETOPIA THE l\AIIH00Y 

Aanrr{}O!;, "Xa1:a. "Cov ~"CpcM5wya Aana1?o!;, 'XIIX."Ca. 1:0V A(O'owpov ~'('XiEA(W"CYjV 

Aan1]1?la, xa"Ca. "Cov ~XUA~X<l. A an1]{}t!;, -xa-ca. "Cov IltoAEfJ-atov Aant1?o!;, -xa'ta. 
"COV 'AS. ~a')(,EAA&'p(OV Aa,unovoa (MEOO(WV(XOL XPOVO() dvIX.( (<'to (JYo,ua tXe
xala!; n02BW!; ev KvneCP»\ 'lj cmola Ou.o'tUxwe;: <nlfJ-Epov au"('>tiIX.'taAE"('E"Ca( fJ-E"Cct
~u «"CWV XIX.!-LEVUlV 7ta."Cplowv» 'tOU 'EAAr;v(ofJ-Ou. 'r7tfjp~E !-LllX. 7tOA(e;: l«J"Cop~"x'iJ, 

O(a. "Cijv (molav 'lj [cHopla "Cr;e;: EfvIX.( tX7toor..aafJ-C(."C('Xwe;:o(aa'Xop7t(O'fJ-E·Vr; de;: O(ct
tpbPOUe;: ~E\lIX.e;:, fJ-&nO\l, ExOOaE(e;: XWPLe;: va. ')(,IX.'t'a~Ar;S~fJ-EXp( 'tOUOE &'7tO -xaVEVct 
7tvw[tct"C(XOV lOpU[l4 xafJ-fJ-l~ 7tpOO7t&.SE(~ O(a. TIJv auy"XEv'tpwa(y et<;; EWX To[tOY 
OAWV 1:WV (a"Cop(XWV 'tEx[tYjplwv 7tOU tXtpopoijov 'tijv 7tEplAIX.fJ-7tpOV X<l.L &vSoua~v, 

!-LEXP( "CWV 7tpO 'tfje;: Toup')(,(')(,fje;: &AwaEwe;: 1:Yje;: Xpovwv (1974), 7tpooownxijvIX.o
"Cijv 7tOA(V . To I5vo'~, xC(."Ca. IO(&'tpOpov O(IX.w7tw.a(v, or;fJ-atVE( "Cijv tOl~N tX'XP(owe;: 
7tOA(V A&'7tYjSov , toe;: O(WXp(yl~E'ta( tX7tO 7tOAAOUe;: (a'tap()(:oue;:, a( cmato( xa90pl~ouv 
~d)C(;lwe;: X;IX.L 'tijv 9Ea(v 'tr;r;. 'E7tL 7tIX.pCtJoElYfJ-a"C( a Sir George Hill 'tijv &;\llX.tpEPE( 
Lapithos Ete;: "Cijv tXpx;ct-(o"CYj'ta Lapethos 1) Lapathos2, a O€ 'ltaAo<;; 7tEP'(YjYYj1:ije;: 
Giovanni Mariti, tX\llX.tpEPE( IX.u'tijv w<;; Lapito, O(a. "Cijv a7tolav yp&.tpE(: "Next 
follows Lapito, one of the largest villages (1769), b OL 't/ xpIX."ClIX.e;:, in Cyprus. 
It is pleasantly situated, and abounds in all the most valued products of the 
island. Fruit is scerce everywhere, but here at least it is fairly plentiful. 
It was the (llncient Icity of Lapethos, whose foundation is ascribed to the 
Spartans, and a capital of one of the nin6 Kings, of whom Pisistratus, who 
commanded the fleets ot Alexander the Great, was the last. Venu!S had a 
temple here - a river or torrent of the same name runs by the village: its 
stream never fails, and contrihutes greatly to the fertility of the country. 
Six miles east of Lapito, is 1ihe Castle of Cerines, discribed in Chapter VIII"3. 
'Ev"CIX.uBa ylvE"Ca;( tXVIX.tpopa El<;; l«J'top(x~ 7tEP(OOOU<;; 'X.C(."C' tXtpr;ywanxov J-1€V 
"Cp07tOV, auvo7tn'X.w<;; O€ Erx.'t19EV'ta( 1:a. YEYOVO'ta EV 't~ Eaw'tEp('X.~ 'twv Evo1:Yjn 
Y.IX.L oU'vct<pE1C(- 'X.CtJL auv&.[tIiX "Xa"Ca. 'tijv E~W'tEP("XijV ctlJ-cWV XPOV(xijv tXnYjAouX1IX.v. 
'HEpyaal~, Aomov, ~u'tij 7VEpdAIX.OEa'tO(XEta 7tOU &<popouv ~lC;: 'tijv , tXVEA(~(V 
"Cwv yEyOVO"Cwv X<l.L ete;: "Cijv O(a. 'tfje;: xp("'n'X.fj<;; E~'l]YYjO(V "Cwv IX.hlwvl EVo,;: Ex&.
a'tou "CWV YEYovo-cwv "XctL TIJv E7tlopcta(y 'tolhwv E7tL "COU 7tA -ryBua'[.LouJ EV 't~ E~E

Al~H 'tou 'X.ct'ta. "CoUe;: [a'top(xou<;; Xpovou<;;. AEV 7tPOXE('tct(, O'9EV, 7tEpl tX7toa7tIX.-

1. 'EAW6e:pouMx'Y), 'EyxvxAonw8eta, T6fL. 8, cr . 504. 
2. Sir George Hill, History of Cyprus, p. 267. 
3. G. Mariti, Travels in the island of Cyprus, (tr/ted by C. Cobham), p. 105-6. 
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a~'nxwv XeO'YtXW'Y xat E~LatOp-ljaEW~ 7tpOaUl1tWV [J-E-r' aaa<pwv I{)at OUYXEXU[J-e
VWV 7tapo:.7to[J-7tWV 1) 7tA'Y)p'O'1'OPLWV, &'neX 7tEpt ataXUoAoY'Y)[J-eV'Y)~ 'Ia'VopLxij~ EP
yaalo:.~, to 7t'PWtOY [J-EpO~ -rij~ 07tOl(l,~ aU'V07ttLXW~ 7tEp'LA:aI-1O&.VEL t~V 'lcrtioplav 
-rij~ Aa7t-lj9ou, -il"tOL tOY ~X'Y)!W--rLal-10V -r'Y)~ e:l~ KOLYot'Y)w', t~V u7ta?~lv -r'Y)~, 
t'Y)v &'va7ttu~LY w.t &'Y.lI-1-1jv, t~V OW:CYJP'Y)aLV Y.lat tEALXW~ -r-f)V &Awalv -r'Y)~ &'7t0 
tou~ EX Toupx.lo:.~ E7tLOpOI-1Et~. 

IIPO·I·I.:TOPIKOI XPONOI 

'Ayo:.q:>op~ xa-reX 7tpw'VOv AOyOV, xat w~ 7tpO~ teX~ OL!EYEpY'Y1Be:laa~[J-E'pLXW~ 
'ApxawAOYLxeX~ &''1aaYJ(X,'1'a~, BeX 7tplt7tEL 7t'Pw-rlatw~ veX O'Y)I-1ELW&Y,i, GilL aotaL 
E<pEpOV El~ '1'W~ )"lBwa EpyaAEra, 7tYjAWa ElowALo:. xo:.t aYrEta, EtO'Y) XEP<X[J-ELXij~ 

xat llna OLa<pOpa EtIO'Y) tij~ VEOALBLXij~ !E7tOXij~\ e:l~ oe llna av<%axa'1'EVta a'Y)
[J-Eta 'tij~ Aa7t-ljBou &'vElCaAu'1'B'Y)a<%v ta<pOL loLa~ovto~ Mux'Y)w..txou tU7tOU, EV"tO~ 

-rWV 07tolwv xat OWI[J-WcWV E1~ A<X;~EU[J-EVOV ~paxov [.Le cruyxAivov"ta 7tpO~ teX a.VW 
toLXW'[.L<X-ra J(:a9w~ xat OPO[J-OV OO'Y)youv'ta 7tpO~au,to5. EIYaL tij~ E7tOX:Yi~ -rou 
Ir' 7t.X. <%1., (hE ooal 7tOneX MUX'Y)'/(l:CxeX atOLx-Eto:. ElaEppEUaav E1<; Aa7t'Y(Sov 
mt El~ a.Ho:.!-LE'P'Y) 'tf[~ v-Ijaou, -raut(X. oe 7tPO'r'o:.yW~ XlXteX -r-f)'V XahoALBLX-f)V 7tE
plooov. E1~ lln'(J, '060 &'va(jX(X,'1'EVta a'Y)!-LEta xate:l~ 7tEpL!OX-f)V tij~ aWEpLYij~ 

(7tpO 'tij~ ilOUpXLXij~ e:laOoAij<;) Ao:.7t-lj'Bou &'VExaAu<pB'Y)0av 060 &'pxatoL OUVOLXL
a!-Lol, Ev-rO~ 'tWV o7tolwv aVEupEB'Y)oov do'Y) XEp'(J,!-LELXij~ m..l EPY«AoEta, o!-LoLa ExoEl
VWV -rij~ 'Ep-lj!-L'Y)~, &'v,aY0!-LEV<k e:l~ t~Y I" 7t.X. XLAL'Et'Y)ploa6

• 'An' &'YEU'PE8'Y)
Clav xal w''1'OL -rij~ E7tOxij~ tOU XaA,)(;ou, -rij~ ME'a'Y)~ 7tepLOOOu (2.300 7t1.x.) , 
e:l~ "tiOU~ o7tolou~ 7tapEt'Y)p-ljS'Y)aav U7t0YELa oW!-LailLa !-LE &.v·m~El!!-LEy'(J, EV-rO~ <ku'twv 
w.l OL&.iOPO!-LOV 7tpO~ 'teX oWl1'atLa7

• IIpO'XEL!-LEvou oe 7tEpl tij~ E7tOXij~ 'CiOU X<fiA
xou, ,a'Y)!-LEwu-caL G-rL Yj Aa7t'Y(So~ U7tijP~'E XEVtpOV E7tE~Epyaai<%~ -rou !-LE'tanou 
ilOU'tOU m..t w~ &'7tEodXB'Y( Ex tij~ &'vzupEaEw~ U7tO "t:ij<; &'PX'(J,LOAOyLXij~ O'Xo:.7ta
V'Y)~auvoLxLa!-Lou 7tEPLEX'0V-rO~ a'1'Bov{av X<kAxWV &'V-CLXEL!-LEVWV xal Elowv oxw
FLaaEw<;, "t:OLaum O€ w<; EYXE'Lp'ioLa, A'OYX<kL x'al llna &'v-rL'xd'!-LEVa &'vcupEIMv-ca 
El<; &.pla'C'Y)v xa'taa'C<X.C1LV &'v«'1'EponaL 7tEpl 'teX 235 'CE!~XLa8. 'AVtL'Xid[JJEv« tij<; 
-rEAEU-ralat;; X!(x'h[v'Y)t;; 7tiEpLOOOU (1200 7t.X.)EIxov &'VEUpESij U7tO tijt;; aptaLo
AOyLX1j<; axo:.7tc1v'Y)<; xo:.l Et<; !-LEpLY.lOU<; llUout;; ta<pou~ 'Cij~ A«7t'1)Bou9

• 

4. Stanley Casson, Ansient Cyprus, London, 1937, p. 53. 
5. Einar Gjerstad, Swidish Expedition of Cyprus, IV, 2, p. 431. 
6. II. ~(XOtLO<;, Archaeological Reports, 1936, 1939: "The excavations at Erimi 1933-

1935· 
7. B. Hill, The University Museum Bulletin, Vol. 3, No 5, Philadelphia Museum, 

p. II9, "The Cyprus Expedition, March 1932". 
8. A. Megaw, Archaeological Reports ;[958, Nicosia 1959, p. 25: "Archaeology in 

Cyprus". 
9. 'n<;~&V(i)'t'Ep(i) 1tIXpC< A. Megaw. 

22. 



I~ 

M(et- &AA1j, til\; 7tPO\; 't~Y 'teXY1jY, 7t€OpiOO~ m'tomv ,t!Jll?iX:Y(Y€O""Cet-t, 'Xet-'t0:, ""C~Y 
cmo(;et,y Ol(X;<:pOP07tOl€OI'tet-l ~ 't€OXYlX~ 'tij\; Xet-'t€OPY;et,cr(;et,~ 'tWY!-L€O't~))..WY 100U ~:XO

AouBEI 7tAEOY YEet-~ E~€oA(~€o'"\; €Or\; ""Co crxij'!-L<X., Xet-L 't'Y)Y Ol~%Ocr[11jcr,LY cho[11j ~L 

€O1\; "~Y X€Op'C.G[1€olX'l)y, E~€oA(~€ol\; 7tOU [1€O'tet-6~AAOUY 'ta\; XP1j(j(,~01tOl1jH€O(cret-\; 7tpO't€OpOY 

[1€Of}6oou\;. EIYet-l ~ E7tOX~ 'tij\; IIPW'tOY€oW'[1€O'tPlXij\; 'X.Ct,L 01 Acm'l),9wl 't€OXYt't€O\;, 

[1€O'tC(,AAOUPYOL mL X€Opro[107tOWL &'YY€OlO1tMcr'tC(,l €OUp(crXO'ft'Ct,l €O1\; 't€OXYl%~Y E7tet-<:p~Y 

XC(,L 7tpocrC(,P!-L6~WW.l 7tA'l)PW\; [1E: 'ta EAA1jY'lxa 7tpow~et- 'tEXY1j\; 'mL lol'cmEpw\; 

til\; 7tpO\; 'tilY XC(,'tacrxEUilY 'tWY &'YY€O(WY, til\; &'7t€OO€O(X81j 'tOU'OO %C(,L &'7tO &'ywp€O'8h 

Mux1jYC(,tXOY &'yy€OrOY 'tij\;. r€OW[1€O'tpl%ij<; E7tOXij\;, &.yC(,y6!-LEYOYE1~ 'to 1050 7t.x., 

h 'tothou OE: ~E6~lOU'tc('l 'X.Ct,L ~ 7ttJ.poucr(;et, 'tWY 'EAA'l)VWY &'7to(%WY €Ol\; 'tTrY A6.-

'A!J.'PopelX~ & .. nxou ITPO,()1'COU ,ou 600 IT.X. !J.€ &yyetoyplX<f>Lx<x~ ITlXpIXO',&O'eL~. 

f.LeAlXv6f.Lop'Po~ (KUITPLIXXQ MouO'do). 

7t1j8ol0. 'A~EUP'E8E'y-r€O\; &.pXC(, WA.lOY"XOL X€OpO>[1ElXOL XWpOl E[1<:pet-(YOUY 't~Y E7t(

OOcrlY h'tO'tE 'tWY A'Ck7t1j9(wy EL\; 'to EIoo\; 'totho 'tij\; 'tEXY1j\;, 'tij\; 07to(et-\; %A(OOYOl 

'tij\; E7tOXij\; E-xE(Y1j\; &'YEyywp(cr81jcr<X.yll • 

' 10. Einar Gjerstad, ibidem, Vol. I, p . 162-276. 

11. A. Megaw, Archaeological Reports 1958, Nicosia, 1959, p. 25. 
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~Uy 'tlj) XP0Y<j>, &'1tO '000 Z' 1t.x. 0:,1. Xa.t 11e''te1tzL't(t., iha.v ~ &S'I)'va.tJ{~ 'texv'Y) 
~Secrz 1tAeOV 'tY)V cr~p~yiocx, 't'Y)~ el~ OA~ 'OCG~ HAryvw,,~! &.1to(l1<.i~, fJ ~yyzw-

1tAcx,CmXy)Xa.1:eOt'Y) 1tpa:YI1cx,tLXy) ~wl1'Y)Xcx,vio:, el~ 1:Y)v Aa1t1jSov, EX'tOtZ O~ 'X.at &1tO 
'toO 1050 1t.x. o'tz zl£ I(X,llty)V Ey'X.<X.tEOtaSYfO'(X;v 01 Achwvz~ oxt I10VOV 0:,1 'texv~t, 
01 AE'X.'tLxot lotwl1cx,tLcr!J-Qi, ~ hcppcx,OtL'X.O't'Y)~, &.nCG ')(;I(X,t b Xa.pcx,'X.tYjp tWV AIt1t'Y)
Siwv E'11~cx,vi~ouv xcx,t ocYjp,zpov &'X.011'Yi tCG txv'Y) t:Yj~ lot'ocruy'X.pMicx,~ tWV Aa%wvwv 
~1toi%wv. ALCG vCG SEWpij't'IXL ~ Aa1t1jSo~ w~ crUyx:povo~ toO Acx,'X.wYL'xoO E1tIOL'X.L-
01-1'00 <X,M..WVI1EPWV toO HA'Y)VL%OO xwpou, t* A. KplJt'Y)~, M1jAOU X.A.1t.ll! 
TCG h 'I1E'PL%ij~ ~pxa;wAOjL'X.ij~ ~vo:,cr'X.o:,cpij~ oop1jI1cx,'t'(X, 11~ tCG~ yEwypl(X,cpL'X.a~, ~L
AiOAOjt'X.CG~ ')(;I(X,t 10'OOpL'X.CG~ I1a.Ptupi~, Ef11tmUtLcrf1eya~f1~ 'tCG~ 1tcx,pcx,OOOEL9, 1:CG 
1)(1'Y) xat ESL~, tCG~ Em06(j1EL~ El~ tCG~ OLa.cpOpOU~ Acx,'L'X.CG~ 'texvcx,~, tCG~ OLcx,p'X.Et~ 

'X.cx,t E1tt XLAt'Et'Y)pioa.~ 1tpO~ ttx,th\X,~ cruvYfSdo:,~ tWV 'f1ovif1w~ ol'X.L,cr'twy tij~ Acx,1t1j
Sou 'ty)v OP'Y)O'X.Eia.V %O'.t 'tY)v YAwocrav, &1t'OOEL'X.VUOUV ~)/(X,ytLP'P1j1:W~ tY)v ESVOAO
yL'X.Y)V OVtot'Y)'t'IX xat 'X.a.w.ywyY)v 'tWV xcx,toi'X.wv tij~ 1taAcx,L 1t0't~ 1Acx,f11tpa~ Xcx,L 
&vOouo'Y)~ £AA'Y)WXij~ 1tOA.oEW~ Aa1t1jSou, tOY' 1tEptOcrO'tEPOV )(WPOV tij~ a1toicx,~ OEli 
~ouv1j'S'Y) fJ &PXWOAOYLxy)OY.;CI.1tavYj Eloe'tL v' ~1tOXcx,AU~\l' KI(X,L EVW E1tpO'X.EL'tO 
rI(X,AALXy) 'APXcx,WAOjtXy) 'A1tOO'OOAy) vCGEmooSi,) 1tpO~ 1:00tO, to 1tpooo'tt'X.ov 'tI00 
1tpcx,~t'X.01t1jf1cx,tO~ &vocrwupY'YJ~ EV cruVOUMf11j) '11~ 'ty)v Toupxt'X.'l)V elcrflOAYjV 'X.a.L 
'X.cx,tcX,x't'Y)(J(v tij~ BopEiou Ku1tpou, EVSa. xa.L fJ 1f1'a.YE!1J"tL'X.~ A&:ltrySO~, to EpryOV 
TIj~ 'A1tOOtOAij~ Ef1cx,'tIa.tw8'Y). 

ALO'tL xa.l ~ ~OPEWOU'tLXY) 1tZpwXy) %al ~ ~va'CoAtxY) EvOa.%O'.l «Kaw):v
p.a1a», 1tOU cr'YJf1cx,i VOu)! EcrtEyao'f1ev.ou; xwpou~ 'X.cx,L 1tep'cx,v ~'X.6f1'Y) 'toUtWV 
&AACG %upiw~ El~ 'tYjv XM' EU~'Y)'f1tOf1oV <cAapnovoay» Xcx,AOU'f1ev'Y)v 1tEPWXy)V 
(01tOU %cx,L tCG {(~taAUf1O'.'ta» 1tOU cr'Y)f1cx,i vouv 'X.<X.t f1epo~ 1tpOOWPLVjj~ Ota.
f1ovij~) tij~ Aa.1t1j80u, tij~ a1toio:,~ %o:,t &'1tO'tEAOOV 1cr'tOpLXW~ &Ya.1tOO1ta.O'tlOV 
'Of1ij~ u1tapxouVf1'EyaAOt ow pOL EpEmiwv, 1tOU bf1ota~ouv f1~ &1tAW}Lev'Y)v X«
l1'Y)A'l)V Ao\pOOEtpCGV <7.1tO AiISOU~, w~ vCG E1tpO'X.EHO 1tEpl E'Xip1j'~EW~ ~~«to'tEiou 'lJ 
11aAAOV crEtOf1tY"WV Xa.ta.ppEUOEWV, iJf1LAa.~EUf1eVoL 0y'X.WOEt~ ~paxoL, Ai80L 'X.«tEP
'('(wf1evot 'lJ' '111], OELpCG o1t'YJAa.iwv E1tL Aa.~EUf1eVWY ~pa'Xwv, &AACG y.,a.t ~pxat()t 

cruA'Y) 8ev'tE~ t&'cpot 'tij~ xAcx,om'X.ij~ 1tZptooou 'CoO A' 1t.x. cx,L ~XEtt'X.YjV toutWV 
1tE'ptypcx,cp1jv E1tE.XEiP'Y[OEV a ([:lAWPW~ Bouo'tpwv(O~, xcx,'tCG 'tov I~T' aL, a a1toto; 
f1E.'tI(X,~U <X,AAWV &vo:,cpepEt %a.t tCG e~ij~ Evota.cpepov't'«: 

«ey nijexOy aexaiQt nveYOt lJ'lI'1]Ao, ex nOAvYWytxeVY Un-WY e;ato[a~ 

u3XY1]~ xa, lUAa oixooopnpata eY1.o~ 'leVy f3eaxwy. IIaea 'ltYa fleyaA1]Y oi
x[ay, nd}ayeV~ naea 'la ayaXWea 'leVy f3aotUwy, vnijexOy ixffuo'leocpeia Aa
;evpeya lY'lO~ 'leVy f3eaxwy... Eve[o"OYWt en[o1]~ nOAAa aexaia pY1]peia, 
{}avflaOtot flae,uaetYOt x[oye~ xa, exxA1]owouxa 1jJ1]qJtow'la eY1.o~ 'lij~ yij~»la. 

12, J. Myres, The Annual of the British School at Athens, No 4 1, Session 1940- 1945, 

London, 1946: "Excavations in Cyprus, 1913", 

13. Mas Latrie, "Fl. Bustronio", op. cit, 
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Ta. tOL« 1t~p(1tOt>, til\; 1tpO~ 'tOY 'tol1e« h:~tYOY 't1j~ 1liOA~W~, aywpep~L X«t 
o Pococke, 1tOll 'to 1738 E1t'~crx.ecp6'Yj 't~Y Ali1t'Yj60, 1t(f.p(f.'t'Yjp~(j(f.\; ~t~ 't~y EY AO
yep '/t!~pLOX~Y tJ1tOA~(p![1«~ X(f.A(]'Of-Leyw'Y 'toixwy mt 1tUPYWY A«£'~U'l1EYW'Y ow
}JI(f.'Oiwy 1tA'Yjcrioy %(XL U1tEp 't~Y 6iX.-Aoocr&«l\ EYW 0 Gurunis tcrxupicr6'Yj Q'tL E1lipO
X~L'OO 1t~pt 'tWY X(f.~AO(1tWY 'tau Ep~mw6E'v'O~ cplipou 'OOU hL'l1EYO\; 't1j\; 1tOA~W\;15, 

U1tocr't'Yjp(~(].\; X'(f.L u1tap£LY lX6uO'tpocpdou, OLa. 'to "'1tOrOY 0 ~(f.'It'~AAlipLO~ cpp()Y~r 

Q'tL Oey ~'to til\; E£~Adcp'6'Yj 'tou'to, aAA' IhL ~(j(J;Y ~MOY bt~r «1(X AOVlea Ifj~ 
{3ao[AtoOa~»16. 

Ka:t'a. -r:~y OL~y~pyY)6~t(j«Y, E£ &'AhOU, apX(]'LOA,.oyL'It~Y ay(].crx(].cp~v ~t\; XWpOY 
'tij\; «Alil11tOU(j~» 1tOA~W\; A«1t1jl60u, ay,~upe6'Y)oGw ~tO'Yj 1tpw(.l10U E1liOX'Y)\; 'tou 
~LO~pOU, y~<pWOY 'ltWyOXP(f.YOY, do'Yj ')C~~l1~L'ltij\; 'tij\; 'EAA'YjYLXij\; 1t~PLOOOU, 

ocr'tP(f.'lC(f. 'tij\; E1t0xij\; 'too Xahou, 1t~ALY« eLOWAL(f. 'It<<L 't~~XL« Y€OAL6L'ltWY 1t~

AEX~W'Y17. UEy(f. ~P«XWO~\; A(f.£Wl1EYOY OL'It'Yjl1(f. 1tOOpa. 't~Y 1jp~mw'f-Ley'YjY 1t~

pL'OX~Y E11'?a.Yi~~L 'tou'OO til\; J(.Q;'t(].')(.0f-Lf)ryy, til\; apX(f.toY ~W'110Y 1) X«L ltYW~r()Y, 

l1«UOWA~rOY ~ 'X(]'L 't01tOY A«'tp'~lc~\;, 'It(]'AOUl1~YOY oe til\; «uicpOt u7JY {3aotUwy», 
&vw ~t\; 'tLY(f. 'tou-r:OU cry)f-L~r,(f. OL~xpi'YOY'to LXY'Yj 'tOLXOYPU~LWl8. 'H a PX«LO
Xa.1t'YjA(a. '/VOll wpyi«o~y d\; acp,b~(j'to'l ~a.:9f-L0Y d\; ~'1 til\; &.'1W' 1t~pLOXYj'l, a1tO 

'1~W''tEP()U\; Aa.'tbf-L0u~ a'lwpE,6y) (j"~~A~'tO\; E'I'tO\; Aa£wll-e'l'Ou oW'[JXX-'tiou, OLa. '1a. 11~ 

a1tOltA~i~~L ~ .ExOOX~ Q'tL 6 ~upu't(f.'t~ A(J;£wl1EVO\; XWPO\; EXPy)crLl107tOLYj'6'Yj W\; 
«naee~~),~otOY» 1) xaL 't01t~ ~,,?1j<; «161,)! (3aotUw')!» 't1jc; A«1t~90u19. Etc; y~
VOf-LE'I'YjY &'AAY)'1 apxawAoyLx~'Y epwvay E1tl -r:ijc; tU(f.\; 6E,(j~W'c; a'lwpES'Yjcr(f.'1 1liO
AU'tL110L9YjcrcwpoL a1tO xocrl1Yj[1«'Oa 'Yh)SWc; xa.t 1tA~rcr'O(f. xpucr& YOf-Licrp!a.'t(f., 'ta. 
61toI(f. 'It(]'L [1«'~L 'l1e &,AACt. a'lwp~6€'1't(f. U1tO ')Ca.'toixw'l '1~w'tepuc; y'~L'tO'lLXijC; 'ltW
J.l'07tOA~We; xd aYOp(wSEY't(f. a1tO 'to KU1tPL'(f.'ltO'l Mou(j~roy "XIocrfliOUY 'ta.e; (f.Woucrae; 
cou'Oou20

• 'Ex 'tou'tW'l J(.Q;'t(].yp6,.q?O'l~L E'I'ta.Oau WPLcr'f-LEyCt., 'lta.t (liU'ta. tile; o~(Y[1«

'ta. 'tij\; !O-r0PLXijC; -r«u-ro-r'YjWC; 'tij\; Aa.1tYj90u, &'AAa oe ,de;; 'tocrX~WXO'lOLa. -r:~'1 

1t~p(dOO'l X~cpliA«W'f, 'ta. 1tA~tcr't'a. 'tWV 01liOLW'l 'tWV ~U~(f.'1'tL YWY XP o.'1W 'I , A«8p«(I;>\; 
E£1jX6'YjcrC(.'1 ~1e; -ro E£Wc~PL'ltO'l. 

Ta. 1t~PLypet.cpol1~Y(f. Eymu9(].. apX(]'LOAOYL'lta. ,~up1)[1«'Oa. 't'9je; 'XAacr(J(x'9jC; 1t~

pLOOOU Ex A«1try60u 1tOll cpuAlicr.croY'tCt.L de; -ro KU1t'PL(f.')(.Oy Moucr'~l'o'l dvaL Ip!€'t«~ll 

&'AAW'Y, %(]..L ta. e~'9jc;: T~l1«XLcrf-LE'fOY ayy~ro'l &:t't(x'9jc; Epu8p&C; 0<P'~WC; V-e 

14. Cobham, op. cit., p. 251, "Pococke". 
IS . R. Gannis, Historic Cyprus, London, 1936, p. 315-318. , 

16. 'A6. ~txx<:AMpto~, TO. Kvnetaud, 'A61jvtxL, 1890-1891, cr. 21 x.E. 
17. J. Myres - M . Richter, A Cataloque of the Cyprus Museum, Oxford, 1899, p. 7-8. 

18. J. Myres, "Excavations in Cyprus 1913", London, 1946. 
19. R. Delaporte, Vile de Chypre, Paris, 1913, pp. 185-188. R. Francis, The Medieval 

Churches of Cyprus, London, 1949, p. 17. 
20. Major Chamberlain, Reports on different early excavations, Cyprus Museum file 

135, Nicosia, 1906 (he was Commissioner of Kyrenia District). 
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-roap<XI1.aI1EL~ 7tOAEV.LI1'tWY €~' auvou, ~OU eEWpEL'taL EPYOY 'tOU a.yyEWyp<icpOU 
IILI1'to~eyou~, a.vayo}J£voy OE d~ 'tet 460 - 450 7tX. "E'tEpov &.yYELOY a.7tO 'trX.<pOY 

't* X<xh:Yj~ 7tEPLOOOU, '!1E ~p<icl'tl<XmY 'Xepyou 'X<X'tet 'tet MU'X1)y<xrXet 7tpo'tu~. 
T 'pi'toY a.yyEtOY aw..upoELOOU~ Xthp<x~ €7ti(1)~ a.7tO 't~CPOY 't'Yj~ autij~, 7tEpLOOOU. 

"Ana a.YY'ELOY pu'tOY li7to 't~oy 't'Yj~ rEW!1E'tpL'X'Yj~ 7tEPLOOOU!1E YUV<XL'XEi<xY 

[10pCP'~Y €7tt 'C'Yj~ !1La~ 'tou 7tAWpa~ 'X<xt E1~ crx'Yj~ a.A6you, €'!1CPIXIYOY 'tiOU'tO jJ-U-

IIpo'!O!L~ ,!Ot) Me:yaAou 'AAe:1;&vllpou aTCO acr~e:cr'!6A~eO, xO:'!CtO"){e:u'ij~ '!ot) 230 TC .X ., 
(KUTCp. Moucre:LO Ae:u){(»cr[o:~ ) . 

xYJyarx~y 'teXY1)Y. IIe!17t'toY pu'tOY a.YYELOY E1~ 'I1X'Yj!1<X 7tAoiou :y] x<xt arX.A7tLyyo<;; 
%at 'tou'to a.7tO ~oy 't'Yj<;; rEW!1E"'tpLX'Yj<;; 7tEPLO:OOU, at 7tap<XI1'trX.I1EL<;; €7tt 'V01J'tOU 

OE Q-!10LrX.1;;ouy 7tpo<;; Kp1)'tLXet<;; 'VoLau't~, j.1E 't~Y m8IXyo't1)'W. yet dl1~Xe1) E1<;; 't~V 

ArX.7t7190Y a.7tO 'tou<;; 'AXa.LOu<;;. "E'X'tOY, E'ya. XrX.hwo Y0!1LI1I-1IX 'tou 460 7t.X. 

€7tt 't'Yj<;; lJ-La<;; I5tjiEw<;; 'tou c)7toiou' 7t<XPL,I1'trX.YE"tUL fj 'A<ppooi't1) ')tat d<;; 't~Y ,xAA1)Y 

(; <HP<XXA'Yj<;;. "EYa 'tE!1rX.XWY tji1)CPLOW'tOU 'oa7teoou !1E 7tlXp&.I1'tML veou, ~M'trX.-
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~OY-OO~ 1'3io-x.oy }1E <ppoum eXya:yo}1EYOY DE sl~ 'tOy B' ~l. re.x. ilona 1J.)') ... ~ 

re~po!»oLI~ 'tWY eXYWUPW, reol> eXYEUpE8Y]0~y o't~Y AareY]Soy El~ 1'3LE~~XSEicr~ 'tLYa~ 
x~'ta reEpt01'3OU~ eXYaCl'1<.a<p<i\;, <puAacr:ooY't~L El~ 'to EY Awx,woiq. Kurept~x,oy Mou
OErOY, &n~ d~ ETCt"'tomOY eXPX~WAoytX,OY XWPOY (MoY~Y 'AXELporcOL1j'tOU) x,~( 

El~ 'to ETCix:PXLaXOY '[.L0UOSrOY KUP"f/YEi~" 'ta oreota ~t m:pL'YjASOY El~ XErp'~~ 

'tWY Toupx,wy EloooAEWY, ot oreOrOL -x.~1 1'3LS~ayoUY 2[.L1tOPWY eXpX~iwYSY]oaupWY 
eXreo -'l)Y x~'t~A'Y]<p9ErOOY ~OpEWY Kurepoy. 

1. APXAIOI KAA~I:IKOI XPONOI 

"O~y 'X!~yd~ rep~y~'tEUS~t SE~'t~ 1tOAL'tLo'tLxa, Et\; -.a oreor~ b.cr<p(t,AW~ 

b'taoOOY't~L x,~t ot A~i:X,E~ TEXYE<; EvO~ 'toreou, Et~ "tOY ore oro x~t YLa XLALE'ty]
pi1'3E~ OA6X,AYJPE~ 0 yY]yEYl)~ (t,lhou A~O~ E,f%wos, 1'3LE't"f/p1jSY] x,~t EreEx,pa't"f]OE 
EIY~L lJTCOXpEW'[.LEyO\;, eo'tw x,(t,( OUyorc'tLX,W~, Y' eX~E'p&r,i O'tl)Y 'Io'topi~ 'tou, re~

p~SE'tWY E~ 6re~px'Yj~ WPL'CI[.LE'ya O'tOLXEI~ ~P'tupOUY't(t, 'tl)Y eXreo alwywy 1tOnWV 
ure(t,p~w 'tou YY]'{EYOU~ )...aou o'tOY ,oreoY ~U'tO. "T O"tEp~,[.LaAL'cr:'t(t" reOl> are!; 
'tooou~ alwYE'~ 0 <pi '~EPY'~ ~t <t1LAElPY]VlX,O\; au'to~ Aao~ ~l~iw<; -x.~t A Y]O'tPLX,W~ 
E~vayx,a~'E'OO'.t 1'3l' a[.LElAi-x.'tou ~EV ·1f., reoAE[.Llx'Yj~ EtOOOA'YjJ~ 'X!~t h1'3lW'~EW~ areo 
'tl)Y re~'tplx,1jy "'tou r'Yj va: Ey~'t~AEio/Y] 'ta reay't<X. 0't"Yj ~OUAl[.Lira. xed -cl)Y ~Yi~ 
-oou xatax,-.Y]'tou, w<; 1) Mor'P~ va WPl~'E rew~ Sa repEreEL aYUreEpaOTCto'tOl, }1lxpol 
x~l OOOUY~[.LOl A~ol [.LE reOAL'tLO'[.LOy -x.a.t to'topia y' a<p~vi'~wY't~t 1'3La 'CYjy enEL
o/LV repocr'tl(X,oi~~ I(Iat 'tl)V repoOOOAl) 't"7j~ AL~WoUYY]~ eXreo 'tOl>~ liCjxupOl>~ -'"7j~ r"7j~. 
'QpLO[.LEV~, AOlTCOV, O'tOlXEr~ to'toPlXa oav ~p'tupia 1t«p(X,'ti9EV~L repo\; ~E

o(t,iwcrt v 't"7j~ repoEAEUOSW\; ~t 'tWY !mMO'swy 'tWY -x.a'to(x,wy j.1la~ reaY<i'Pxat~~ 

reoAEw~, -'"7j~ AO',re1jSou , reOl> 6re"7jp~E [.Lia 'tGiv EV"iE~ ~MLAEiWY 't"7j~ Kurepou, 
ot reoAL'tLo'tlxE~ EmMo'El~ 'tou A~OU 't"7j<; oreo[~~ Sa <pw'ti~oU'i Eoad 'tov bo'Oo
pLX,O xwpo 't"7j~ 'Av~'t. MEOoyEiOU Oay &no Eva 'Y.!O'.'taAolTCo X>X'[.LEYWY re~'tpl1'3wY 

'tou reaA~l reo'tE ol'Y,:ou[.LEVlxou 'En"f/YLOfWu. 

«KYJcpev~ os uai JIe6J;a'Voeo~ ov 'VavuA'Yje[a~ 

Aaw'V a'VaU'le~, (UA' ayw'Vv,uOl 07LOea[, 

7Lell7L1Ol 1E:tae1Ol yaiay 'L~oY!al {}ea~ 

r6AYW'V ayaoo'Yj~· ow 0 {-le'V Aauwy 0XAO'V 

ayw'V 6£Oe6.n'Vh~, {}a18eO~ 0' an' '[J}.evov 

Llv,u'Yj~ 1£0 BOVea[OlOl'V fjY£O{-lw'V O1ea1OV»1. 

'0 Ky]<PEl>~ V-(t,~t P,E 'tov ilpa~(t,'i'1'3PoV, reOl> 1'3Ey ~OOY ~MLAEr~ S~Aacr· 

OLYWV AaWY, an' &O"f/[.LOl -'1)V -x.a~ywy1jy, <p8ayouy reE[.Lre'tol x,(t,t 'tE'tap'tOL 
o'tl)V y'ij SEa\; ~Ct:OlA[,OO'"fl~ 'tWV rOAyWY· Ex 'tOU'tWV 0 [.LEV Aa-x.WY[.LE-.a<pEpEl 
~~l 'tou «OX},o'V» eXreolxou~ areo 'tl)Y 0 'EpareYy] x~l 0 &n~ areo -'l)V AU[.LY] , 

1. Aux6cppwv, 586-591. 
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"QAEYO X!a.t Boupaio~~ EYW ~Oay 'E1tt XE<paA'9j~ O'tPMOU. Ka.aw~ OE: (; T~Et~ 1j~ 
E~1jYEI, t' &.YW'tEpW ~E6"a~WYE~ x"at (; W~AootE'PayO~: «'0 KYJcpev~ N; 'Axata~, 
a oe Ile6j;avoeo~ ex. Aax.eaatflOVta~ naeeyevo'J!!o el~ Kvneov». Kat (; j.1E:v 
Kll<PEU~ EX't~OE -rY)Y KEpU.YE~a.y 0 OE: IIpli~ayop~ -rY)Y AIi1t'Y)'90Y. K"at OE:Y tl1tlip
XE~ Xa.yEy(l, 10-roptxoy OEOO[J.EyO 1tOU 'I' &'1tOOWtyu1j 0'", 1) 1tEPWXY) 'tY)Y o1t,oi'(l,Y 
01 AlixWYE~ E1tEAE~ay ylx, ~to 1tP01JyOU[J.EyW~ X(l,tW')(.!O~'[J.EY'Y)' &'1t0 tuXOY a.U't6-
x.90Y(l,~, j.1E: 'tou~o1to ilOu~ OUYEXpouof:Ir)OI7,;Y 'l) E~EOiw~ay, 'l) EotW, 0t)Y1jyw91j0(l,Y 
(X<l)9w~ (; K. L1tuptMxv;; Er~ -rtya~ 1tEpm'twO£t~ OtY)y 1tept KU1tpoU 'Ia-copiay 

tOU «ya.<PEPE'ta.~ E[~ 'E'tEOXU1tpi'ou~). EIY'(l,~ 1tEpt t 'OUtou 01YJ<pY)~ 0 yEwypli
<po~L'tpli€iwY, 'roou 1tEp~'9jA'9E 'ty)Y Kll1tpOY, o't~ 1) AIi7t1J90~ h'tiOlB1J a,7t0 -rou~ 

AlixWYE~ 'X,(l,tOUVE7tW~ o~1x, ylx, x't(O'!*,i "aut1j, E~'r)YEI 1tW~ OE:Y 7tPOU1t'9jPXEY &n1j 
1t6At~ oty)y 1tE'PtoXY) E'I9(l, hticr9'Y]: (( ... sv ae .0 ftew~v (Keoftftvov ax.ea~ 

x.at KAetawv) Aana1?oo~ .e sou, n6;'t~, vcpoe,uov exovoa xat 'Yewew, Aax.w
vwv x,.to,u,a x.at Ilea~avaeOV»2 . 'Q~ 7tpO~ tOV E7tOtXtO[J.Oy OE: 't'9j~ Ku1tpou 
U7tO tWY 'En'l)Ywv X(l,t 'tOY 'Y~a.'tIi1tAOUY 7tpO~ a.u-rY)Y 'tWY , Axa.~wY, ELyat 10't'O
ptxw~ OE00[J.EyOY Ott 1tpo-cou XIl.'ta7tAEUOOUY 6tE'XWp~091joay, %at 0 'j.1E:y 'Aya.-
7t~YWp E7tlAWO'E[J.E: &AAOU~ 1tpO~ tlx, y6't(l, 1tapIiAt(l, 'tfj~ y1joou Ey9(l, o5~o~ 

h't(OE ty)y IIIi<p oY , 01 OE: K1J<pEU~ x"at IIpli~ayop~, 0 TEUXP~ 1tOU Ex'noE 
ty)Y L:(l,Aa[J.i va. <paiYEta.t ylx, (meOOwe,u[o{}'Y) neWW~», &.<pou E1tAWOEY a,V(l,tlO
AtXWtEpOY 7tpO~ -rY)Y «'Axatevv 'Ax,.~v» , E1tASUOa.y xa.'t' Eu9Eiay &.x.oAOU~

aa.YtE~ ~OPEto(l,YMOAtXY)Y XIl."CEtJBuyo"('i. EIY(l,t AOmOY x'tiOJ.1a. 1) AIi1t1jao~ xat 
7t6At~ 'tWY Aaxwvwy, 1tOU tl1t'9jp~E [LEtlx, t'9j~ 1tEptoX'ij~ 't1J~ [J.ia. -rWY EWE(l, 
A "'I' " ." "... R'''''I ~ , , I-'il.'OtA'EtWY xa.'t(l, 't1jV (l,PX(l,tot1jt(l" X(l,t 1tOU 'O(l,y l-'a.atA'EtOY E1tEX'tEtY'E'tO tJ-EXpt 
ty)Y M6P'POU3, 

LUYXEXU[J.EYE~ 10'tOp~XE~ 7tEPtyp(l,'PE:~ 1t(l,pouctoo~OUY -rY)y AIi1t1jBo crlx,y &'7tOt
xia XIl.t ~aoilAEto 'tWY WOtylxwv. 'R 1t(l,PEflJOOAY) aut1J "CWY WotYixwy, xa't' 
ouai:a.y, O'tEPEI~a.t 01a.crO'l)1tO'tE 10toptx'ij~ &.XPtOE£.a.~ xatlx, toU~ Xp6vou~ touAIi
Xtcr'tOY 1tOU "aUty) 1tpooOwpi~Eta.t, [J.'l)tE 1tpOEXU~a.y crtotXEIa. otlx, tI>OtYtxtxY)y 
E7ttxpli'tEt(l, crty)y AIi1t1JBo XIl.9w~ OU[L6a.(YEt [J.E: 'to IG'tWY. K(l,t 0 'AAfgrJ!Y
opo~ 'E''PEOto~ [LE: ty)Y 'Pplicrty ((B~AOV 0' av Kiltov u; xat Ipeeoeooa Aan'Y)
{}o~»~ &'YIN'PEpE'tat a,optotW~, 'ouoX'E'tiswy 'to.y <pOtYtX~XOY 9EO (d3aaA» 11E: ty)y 
9EAxttX1JY w~ 'tY)V &'1tOXINAEI, AIi1t1jBoy. TY)v &optcr'toAoyi(l,Y aut'Y)y -rou 'E<pE
criou EPXE'tlNt ylx, EVt~Ucr'Y,) xat 0 ~EYO~ yEwypli<po~ WEUQOcrXUA~~, 7tOU O"'tOY 
((II eetnAOVY» 'tou a,ya<pEpEt' 1tEpt tWY XU1tptIX'XWY 1t6A'EWY: ((Ka.a ae KtAtX,tuv 
sad vfjoo~ Kvneo~ x.al nOAet~ sv ainfi aloe: 2aAaf.1>/q 'E}"A'Y}vt~ .. . Kaena-

2, 2:'l"pci~c.)v , XIV, VI 1-6. L. J. Horace, The Geography of Strabo, 14.6,3, Loeb 
Classical Library, VoL VI, London, 1960, p, 376, 

3. A , 2:G(XEnapLO<;, Td Kvn(!La)(.d , 'A8'ijvG((, 1890-91 , crcr . 20-21. 
4. 2:'l"€CP· B1)~av,,:LOC; , ITEp! n6AEwv, Berkelius, Lugduni Batavorum, 1694, p . 510. 
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O€ta, K€evY€ta, Actn'l}iflC; ifJOlytxO)Y, ~6AOl. .. MaelOY 'EAA'I}YtC;, 'Afw{fofjC; 
afn,ox{)oy€C; doty .. . Elot be ,"Wt C£AAal BY M€Ooyt:Lq. fJaeoaeow5 . D.EV -Y)f11tO
pEr, rcrw~, v' &'f1cplcrO't)"t't)9] 1) E'f11tOpDtY) E1t('XOlVWVt,o:. "t1)~ <P0(y('X't)~ f1E "t1)V 
Aa,1t '1)80 , hovEr 0f1w~, x.wP(<; o(6)..ou vrx Eu~"t(Xj8t, 1) aXE"tlx1) 1tEpVYPo:.cpY) "tou 
'Ecpwiou 'fI "tou WwooaxuAo:.xo~, XIX'8oaov &'1tO Emypo:.~E~ <JE &'vwpE8EV"to:. VOf1t
crph:oo:. "t1)~ 10 tO:~ 1tEPlOOOU, 1tOV Ob-rOl 7tE:PlypIXcpOUV, f1to: aElprx gA't)VlXWV Em-

Aan1]Oo<;;: 'Arr6crrracrfl.a <jJ·I)'lnSw-rou SarreSou xa-racrxEu'ij~ -rou E' rrpo~ r ' at. fl. .X., rrapLcr-rtXVOV 
veov 'Pepona Slcrxov fl.€: 'Ppout"a (KurrpLGtxo Moucre:'Lo) . 

ypCt.~WV cret.cpw~ &'1tOOE:l'XYUOUV -r1)V E1t(xp(hElo:. a"t1)v AIX1t't)90v 'E.ny),vwv ~o:.cn

AEWV, OUOE7tO"tE: OE &'vwpE8't) o[ovoy)7to"tE: aWlXE:Tov Em'XpCt."t·~aEw~ ~EVWV, <POl
VtXWV, 'Acrauptwv fI Bet.€)UAWVtwl. 

'AvCt.~opa" AOl7tOV, "tou '~E:crtOU a"t1)v U7tIX"t't) 'SEO"t't)'tCt. "tWV <POlV(XWV 
XCt.t "tWV X~NCt.VCt.(WV «B1)A» i'I «BaaA» OEV cr'r)~(YEl xo:"t' , &'va,yx't)v xo:.( Aa-

5. MUller, I, p. 77, 103. LxuAac, KUALav6EU~, ((IIEp[;tAOU~», Geographi Graeci 
Minores, I, Didot, Parisiis, 77. 

6. EA. d~ cruveXELrxv. 
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cpe(.(1.V 1:'l)<; &E01:"I)i:O~ EVmO~, OL01:L (1.(h"l) riV~£PE1:(1.L 0XL f-LOVOV rino uEAA"I)
V(X.~ &;).) .. a, X(1.L rino AM('VOU~ ouyypw:pEI~ uno 1:0'1 ~(1.0UAWVLiXXOy nJnoy «il1neA», 
nou O"l)f-L(1.(YEL 1:0'1 10wx,Yj1:"I), 1:0'1' XUpLOV ,00 X00f-L0U y..o.t 1:' oupavoO. K<x-t Sa, 
~1:0 nAa.V"I) va, napI(X,OEXSY,i X<X-VEt~ 'cu~ bXUpLO'f-L0U~ 1:00 'Eq?EO('OU "){)(1.t 1:00 
WE'U'oooxu)..(x'xo~ 1tEpt Emxp(x'1:cl~~ 1:WV iI>OLV(XWV d~ 1:~V Aa.1t'YjSov ri1tO 9p"I)0xcu
\:Lx'l)r;; f-LOVOV O:.1tO~EWr;;, X(1.t ')(.(t)S' our;; XPOVOur;; O:.no ,our;; .:lEAq?oUr;; 0:'1tE01:£AAOV1:0 
\({}sweOt» 'OE «esweo06r.ov<;» 1tOAELr;; 1:'l)~ Ku1tpou 1tOU «~y, 1tpOO£~OUf-LE 1:~V 

OELPa,V ,WV nOA'EWV :nov XMa.AOYO, ,(fa, OOO}JIE 1t(b~ cx.U1:0~ ri')(.OAOUSEI 1:~V 

1t0pE(cx.V ,WV ElEWPWV: ~cx.A~f-L(r;;, Kap1ta.oEta, XU1:POt, KEPUVEL<X-, Aa.1t"l)Sor;;, 
2::6)..oL, T(1.}JI(X.009/. 'E~ &Uou, ')(.(1.t 1tpOXELf-L£VOU 1tEpt Acx.1:pE(cx.r;; 1:00 SEOO 
'A1tOAAWVO~, nou na.1:pEUI(X,V ot uEAA'YjVEr;; 01:~V Ku1tpo, x:cx.t Ex1:0r;; &.no ,0'1 
'A1tOAAWV(x' EAcx.-.:PEUE'O o'~V Aa.1t"l)So ')(.<x-t ~ 'Aq?poo(1:"I), 1t(X.pa.o,<X-Otr;; 1:'l)r;; ono((1.r;; 
U1t'l)PXEV E1tt V0f-LtO~1:WV XpOVOAOY'OU~VWV 1tEpt ,0 450 n.x. 'AAAa, 1tEpt 
1:'l)~ U1ta.p~'EWr;; vcooO 1:'l)r;; 'Aq?poo(1:1jr;;, XWptr;; Of-LWr;; m.t va, 1tPOOOWp(1;;E1:cx.t ~ 

9£.(Jt~ 1:0U, U1ta.pxouv OXE'L'X:cx.t '}JI(X.p1:Up(aL, xat wr;; o:'VIXiq?£pEL E1t(yp(1.<p~ 0' 'EA(1.W· 
xp(onov EXEI hEA'OOV~O 'X;(1.t 1:' 'Aq?poo(oLa 'f-LUo-cYjpLI(X.8. '0 Drummond o:'Vcx.q?E
PE1:(1.L OE 8'Ef-L£ALa }1Eya.A"I)r;; olxoo0f-L'l)~ xa90pl1;;wv,fLa.ALom, '0f-L'l)')(.or;; X(1.t ,0 
1tNa.1:0~ J(,(1,t 1:0 &votYfLa 1:'l)~ E10'ooou9

• E1~ 1:~y ~OpELOOU'CtX~'i Wx,'C~y 'XIcx.t 1tcx.pa, 
1:~V 'A "f)P')(.umooav, 1tOU un'l)pXE 'Co N EXpO't'<X-<PEIo, Eow1;;ov1:o 1t(X.A(X.ta, 8'EfL£Atl7. 
ripX(1.(,ouSuot(1.01:"I)p(ou 0')(.E1tI(X,0fL£V(1. rino ~a.'t'our;; OE O:.1tOO1:(X.o"l) 350fL£1:PWV ri1tO 
't'~v O:.x'Yj. 'Yna.pxouv xat &AAcx. 01:0tXEI(X. oXE't't')(.a, f-LE ,~v SP"I)O'X:Etcx., 1tOU 
[li(XJ1;;t~E 1:~V yAWOOcx., ,a, fjS'Y/ 'X:at ~!9tfLa, 1:t9 AaIxEr; '£XVE~ xed 'tr;; 1t(1.pl7.ooO'Etr;; 
E'itOXuouv ,'i)'v E9vtx'i)v 1:au,01:"I)1:(x' ,00 A17.00 ,'l)~ Acx.1t'irElou. 'Ioou, &xofL"I), X(1.t 
f-L(X. 1tA£OV O:.~tomo,~ 1t'Y/YYj: 

«Kvnelaoa<; 08 cpaAayya<; ex60fleB At~eo<; dy~Y(oe 

evxaEt1]<; re Aan1]{}o<; ... 

... xsx6evow nOAv<; o~ear6<;, ex os Aan~{}ov, 

voreeo'JI rj'JI er.aAeOOa'JI 0WV'JIVfW'JI Tjyeflo'JIijo<;, 

0<; l6re AW)'JI Ciyelee'JI, e'JI ev-OVeoqJ os xvoolfl0 

r.al{}a'JIS xat xleeelOw uat WV'JIofla Asins noAfwl<;»10. 

7· K . X()(T~'1)\WcX:vvou, 'H aexa{a Kvneor; elr; Tar; 'EAA'Y/vl'Xar; n'YJydr;, T6 f.L. /",. ', I.L€PO~ 
B', Awxwcr[()(, 1980, cr. 139, &p . cr. 71. 

8. Marray's Turkey in Asia Constantinople, London, 1878, p. 185. Agnes, Smith, 
. Through Cyprus, London, 1887, p. 298. C . D. Cobham, Mariti's Travels in Cyprus, 
Cambridge, 1909, p. 88. 

9. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, op. cit., " Drummond", p. 298. 
10. Nonnou, Nos 432-447-450, "Dionysiaka", Loeb Classical Library, Vol. I, 1956, 

p. 462, by W. Rouse. 
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%aSw<; 0 Noyyo<; (j'ta «L/wyvow,UX)) 'tou aya~ep€L, OLWXpLY(.SW'Y 1tW<; o'tay 1t6.AW 

'tt<; KU1tpLaxE<; cp6.AaY'Y€<; OWL'XiOUO€Y 0 AL'tPo<; xat [1'atnoy 0 ayepw)(o<; A6.-

1t'Y)90;, OUY'Y)!9pOLcr9'Y) o'tpa'to<; 1tOAU<; E~ wh1)<; TYj); Aa1t·~Sou, o'tl)Y 01tOLaY, %a

'tomY, xat acpou · E~€O'lj'X;WO€ 'tOY AaOY, E1tOA~[1'Y)O€[1E 0p[1-Y)Y xat a7to9aNwv 
h6.cp'Y), &cp'Y)O€ DE 't' 15vo~ 'tou d<; 't-Y)y 1tOALY. 'E%€tYo<;, wo't€ 0 «eVxait'YJ~)) 

([1E 'tl)Y [1€y6.A'Y)Y %0[1'Y)~ , 7tOU EOWXI€ o't-Y)y A6.1tY'fSo 'to 15'10[16. 'tOU, ~YOe)(WXL 

va 1tpo'ljpxE'tO xat a7to 0iJ-WYu\»OY XWpto 't1)<; Aa%$oaifWYG<;. 'E7to[1eyw<; EY-
I 

O€L~€L<; 1td90uO'O:L 1t€pl YjY€[J!OYLO:<; 'tWY <I>OWLXWY xa'ta 'tou<; I)(,A'a{;O"LXou<; XpOyou<; 

o'tl)Y A6.7t'Y)80 OEY €u'omSouy OLOAOU. "Ay oE oE OLYAWOOOY acpL€pw~'tLX-Y)Y 

Emypa~-Y)y ')tou &'YwpeS'Y) o'tOY A6.pvaxa 't1)<; Aa7t'lj:Sou 7tpo<; 't-Y)'Y 'A1J'YJy{i - .2w-
1ryea - N ["'YJY, 'tou''tO OU'iJ-1tL1t'tEL Ex OL1tAoypacpLO:<; %at OLiZlOOOEW<; 't1)<; OYO~ClLW;; 

't1)<; SE&<;, Yj (;'roo(a xat w<; En 'Y)YLX-Y) Ha'tp'EUE'tO o't-Y)Y Aa1ty/So a<pou EupeS'Y)oay 

%at Y0iJ-(0rta-ro: Ev'tauSa iJ-E 'tl)Y au't1)Y E7tLypo:,~'ljyll. 

IIEpt 'ta[1ECl'a 'tou r' 1tX. 0:1., xat [J!E'to:,~U 'tWV EYVW ~~OLAE(WY 't1)<; Ku-

1tpOU 7tOU h'ljpu~ay 'toY 1tOA>EiJ-OY Eyan(OY 'tWY IIEpoWY, ~"Oo xat Yj ayaxrJPu

xSEtCla -Yjo'Y) aYE~ap't'Y)'tD<; 7toAL"oda 't1)<; Aa7t'ljSou (351 1tX.) . uEYEXEY 't1)<; 

Emppo9j<;, 'tou 1tA01hou xo:,( 't1)<; iJ-EyaA'Y)<; a.u't1)<; cp'ljiJ-'Y)<;, xa'twpSw,ClE ya OUYIX

Spolo\l 7tOnou<; '[1LcrSocpOpou<; cr'tpo:-nw'to:<; a7to 't-Y)Y yEL'tOYLX-Y)Y ~up(av 'XICI.t KL

ALX(o:y12
, w<; Ex 'tou'tou 'oE ~OUyryS'Y) lOLa ;'tou ~IXO"LAew<; "C'Y)<; iIELO"LCl"tp<hou ya 1ta

pacrx\l txavl)Y ~o'ljSEL'ay, OU\J-7t€pLAa[1tJaY0iJ-eywy xat 7tOAE[1L'XWY ClxacpWY, 7tpo<; 
'tOY Meyay 'AM~ayopov xo:-ca 'Cl)Y ho'tpa't€LaY 'tou EyaY'tLOY 't1)<; Alyu1t'tou. 

'0 II€LoLo'tpa't'G<;, w<; O'tPIX't'Y)YO<; iJ-epou<; 'tou Cl''tpa't€u[1a'CG<;, OU'[1[J!E'teoXE d<; 't-Y)Y 
Exo'tp,a'tdaY w<; EYIX<; «((ina 1oV~ a~ tW1<£1I0V~ 'Xat e,uneieov~ fJaot).ei~ el~ 10 
yavu'X6y»13. 'Ana, 'Xat 7tpOxELiJ-eyOU 1t€pt EAA'Y)YLx1)<; YjYEiJ-OVLa<;, 'tOUvO a7tO

O€LXYUE'CaL 'Xat a7to O€Lpay E~ Emypo:~wv oY0iJ-a'twv ~aOLAeWY 'roOU U1t6.pxouv 
E7tt aVWpESty'tWY 'IC'iJ-LCliJ-a'tWY E1<; 'tl)Y A6.1trJSoy. 'En 'Y)YL'XO EiYaL 'Co 15voiJ-a 
IlWOYD(;O<; -Yj llo:.iJ-Q.YLXG<; 1tOU Hio:crLAWOE 7tEpt 'to 500 1t.X., w<; E1tLO'Y)<; %at 

'COU 'AyopoxMou<; YjY€\JiOYEUcro:Wro<; 1t€pt 'to 420 - 390 7tX.H M€'ta 'to 390 
cpepnaL 'W<; YjYEiJ-WY o'tl)Y Aa.1t'Y)8oYl (; 1l'Y)[10YL XlD<; B', 'ta v0iJ-LOiiJ-a'ta vOU 01tOLOU 

EocpaA>iJ-eyw<; a1tEooS'Y)oaY d<; 'to ~aOLAELOY 'tou KL'tLOU, 'tou' (;7tOLOU -ilYE[10YWO€Y 
o MLAxLaSWy15. "Roo OE 'to KL'tWY X<:X.'ta 't-Y)Y 1t€p£.OOOY au'ty)Y 't1)<; -ilY€[10YLar;; 

11. L. P. Cesnola, Cyprus, London, 1877, p. 420. 
12. Th. G. Fischer, Diodori Bibliotheca Historica, 16, 42, 43 . Bibliotheca Teubne

riana, Vol. IV, p. 64-65, Lipsiae, 1906. 
13, 'ApXLfL. KU11:pLotVOU, Xe01JOAOYLY..-ry 'JaweLa .,;fjr; v'ljaov Kvneov, 'EvE'r(a, 1788, 

a.125. 
14, At Emypacpal Errl 'rWV VO[UafL'X-rUlV 'rWV i3aO'LAEUlV 'r-Yj~ Aa11:~eou EfLEAE'r~e'l]crav 

&:11:0 'roos Masson - Sanycer, Rech. Rhen a Chypre, pp. 97 sq" A. Honeyman, Le Museon 

S1,1938297sq. 
IS. G. Hill, CCC, pp. XXXVII, 21. Einar Gjerstad, SeE, IV2, p. 440, note 6, 

Schwabacher Op. Arch. IV, · 1946. 
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Mtht<x'9wyo~ ~acr(AEtoy 'tWy<PotYL->tWY. Ato. yo. t7tOOyaA"Y)cp9-Q 1w.l 7t<X.AtY l51:t 
~1:0 &.">tPtOW~ ')Ca1:a -C~Y at)'t~y Xp'0Yt">t~Y 7tEploooy ">tat &'7tO -coG r' 7tp0<; 1:0'1 
B' al., 7tOU &'7tEcr1:EnOY1:D (dJewe6oo~olJ) &'7t0 ·cou~ AEACPDU~ 7tpO~ crunoy~'I 

&.ya9"Y)[1<X.1:w'l, OWPWy xal XP"Y)ft<X.1:WY xal 1[16'10''1 Ota, 'ta~ E~t, h 'tWY tY'lE'<X., 7t6-
AEWY 't1j~ y-IjcrDu I-"E1:a~U OE: 'tDlhwy xat 1] A6.7t"Y)9D~, 6 «{}sWe600~D~» Ota 't~Y 

67tolay ~'Oo r'Op-ru'lto~. Kat 1:DG1:D Ota ya t~/xA'Etcp9"il 7t~cra 'tuXOY &'[1cptoDAla 
Ot' 1]Y'E[1DY('<X.'Y 'tWY <PDtylxwy El~ 't~y A<X.7t"Y)90Y. 

Adn:1)8oc;: XtXAXLVO v6fLW[W., rcapLcrTtXVOV T~V xe:cpaA~v T'ij~ , Acppo3kY)~ fLe: e:VWTLa, crT~v 

fLL X (\ynv xat crT~') &n'y) , TOV fLu6LXO 1)pwa 'HpaxA'ij , XPOVOAOY01JfLEVOV rce:pt TO 460 rc,X, 
(KurcpLaxo Moucre:io). 

ME1:a 1:0'1 AW6Yt">to B' xaU 7tEpl 'ta [1Ecr/X 'tf)~ r ' 7tpO~ 't~YI B' exa-coY1: . 

. to'acrlAcucrEY 6 u10~ 'tDurrO'u IIp6.~m7tD~ A'. ME: 'tOY '96.y:CI.1:O'Y' o[1W~ 'tDG MEy<X.
A'DU 'AAE~6.'IIOpOU 0'1 Ot<X.OOXD( 1:DU 'AY1:(YO'Y~ ">tat II'OO'AE'fl-<X.r~ EytYO'.Y 1] al1:1a 

bo~ t[1cpuAlou 7tOAEitDu[1E'ta~u 1:WY ~1X;(j(AElwY 1:f)~ KU7tpO'u , 6 OE: II 'tOAEft<X.r'D~ 

d~ yEWl'PWj?t">t-ljv 1:0U &.ql-ljy"Y)crtY &'YacpEpEt ')Cal 1:~Y A<x'7t"Y)9O'V, &.7t,oOAE<j;/X~ Wt; 
d~ YEay EOpay tyl(.l(L'tO'.cr1:<X.crEw~ 'tou El~ (cAanri-oov now,llov 8~ooJ..ai, A&n'Y]-oo~ 

n6}.t~». 'EoacrlA€uE 't61:E 6 IIp<X.~t1t7to; B', EyyDYO~ 'tDG 7tpO'"Y)')"O'U'[1EY'DU, 6 
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I 

01tOrO~lJ1tijp~E xal 0 'tEAEU"Cat~ BacrLAEU~ "Cij~ Aa1t~90u, OOA090Y'Yj9El~ CX1tO 
"COy IhoAE[W-toy "COY A' w~ {)1t07t"C0~ crtlYw[J!oO'ia~ EYo::v-ci,oy "Cou, [.L€ "COY w'Y<X"COY 
rou O€ xa"CEAu9'Yj xal "Co ~acriAEWY "Cij~ Aa7t~90u. llpO'YjYOU[.LEYW~, %at %a't17. 
'tOY E[.L<pUAWY 7tOAE'[.LOY (315 1t.X.) , 0 ~acrLAEu~ 'tij~ ~aAa:[.LtYO~ NLXOXpEWY crU[.L-
1tPlx-r"CWY I[.L€ &nou~ xu1tplou; ~lC1.mAEt~ tJ1t€P 'tOU llwAE[W-l,ou E1tOALopx'Y/a<xy 'tY)Y 

" AIX1t"fl90Y xat 'ty)Y KEpUY'ELa, E~'YjyayxM9'Yjaay O€ 't'O"CE &:[.L<pO't'EP<XL a! 1tOAEL~ yl7. 
7tapao0l90uy: 

«"O'Jl1W~ 0' avwv ('tou 'Avnyoyou) neet iavr;a naefiy 'AY1JoiAaO~ 6 
ne,u~d~ d~ K{meoy 7leeOOW1'l1~, a7laYYeAAOW au N t'Xo'X(}ewy ,uSY 'Xat 1eVY 
aAAWY o£ 'X(}aU01Ot (3aatAei~ 7leO~ II1OAe,uaioY ne7l0i'fjYiat oV,u,uaxiaY, 6 os 
KtHeV~ 'Xat A,an~1ho~, Iftt os MaeteV~ 'Xat KeevYir'fj~ 1'I}Y 7leO~ aV10Y cptAiav 
OVY1bJUJ!iat ( ... .) (6) 1OV1OY os 10Y 1e07lOY 1fj~ ovya,ueW~ Ota,Ueeto1Jeio'fj~, 

Ot 7leet ~eAw'Xoy, Keevyeiav,usy 'Xat Aan'fj1Joy 8~e7lOAtOe'X'fjOay». 

'An' 0 llplX~L7t1t~ OEY <p<xlYE'W,L 1t(l>~ 7taPE[J!ELYE 'to'tE aopay~~. A La'!:'Y)-
PWY oO'to~ aXE(iEL~ [.LE't17. "COU 'Aynyoyou, 'Y.;at 'X1X'tomv '!tOU Y)'t't~9y/, awxowp
ylXYw9d~ E1tE"CE9'Y) 'Yh.t E7rEWXE '~ALcr'ta ya 'XUPL(Xpx1jCJ1,J 'tou ~aaLAdou 'tij~ 

. KEpuYElIX~. ALa 'tou'tO x(Xt [.LE"ta 'tpLE"Cl(Xy (312 7t.X. E"CO~), «6e,uiowya 
1Ofwo,ua, OY 6 II1OAe,uaio~ ~W11]e OVyeAaOeY alX,uaAw1OY 'Xat aYe'Xa1Jete~eY 

aV10Y ,Ue1a wv IIea~[7l7lfYV (3aatUw~ 1fj~ Aa7l~1Jov 87lt 10 ou ,OVYe1ax1J'fjOay 
10 'AYUyOYqJ»16. 'Ey 'tEAEL 0 ll'tOA'E[W-t~ «IIea~t7l7loy 10Y lfj~ Aa7l'fj1J[a~ 

(3aotUa {monreVoa~ aAA01e[W~ eXety OVyeAaOe» oLa ya XfX'tlXa"C'Y,J OAO'XA~POU 

"Cij~ Ku1tpoU Y)YE'[.LWY 6 'tij; ~C1.A<X[.LtY~ NL~OXpEWY <X<pou 7rC1.pEA<xOE «uk lB 7l0-
Aet~ 'Xat 1a~ 7leoaooov~ 1eVY 8'X7le7l7W'X01WY (3aatUw,)!)17. El~ 'tOY 'tEAEU
't'C1.tOY ~lXaLAEC1. "Cij~ Aa7t~90u llplX~L1t1toy a1tooloO'Y"C(xL &'YEUpE9EY'ta XIXAxW<X 
YO[.Lia,[.LIX'tIX[.L€ en 'Y)YL 'XY)Y aA<paO'Y)'tLXY)Y Em ypcx.<p1jY : llP (C1.~l1t1tou) BA (at
A€w~.) 18. 

2. EAAHNIETIKOI, Pf1MA"I'KOI XPONOI 

'H AIX1t'Y)90~ 7rlXpa TI]Y crtl[.L60A1jy 't'Y)~ El~ TI]Y h1tOAmcr"CLxy)y ha"CplX"CEiIXY 
'tou M. 'AAE~IXYopOU, OEY E1tC1.UcrE X(x"C17. 'ta E1tC1.'XOAou91p<xY"ta. E't-Y) Ya E'upia'XE
't(xL U1tO 'tY)Y E1t1jpEWN 'tWY ll'tOAE[.LIX'iw'y OLC1.06xwy "Cou xat Y' a1tO"CEA'Y,J (Xfh'Y) 'to 
E1tixEY"tpOY OtC1.<popWY E~EAi~EWY €"(~ 'ty)Y 7tEPWXY)Y 'tij~ 'Aya'!: . MEaoyeiou. 
El~ AIX1t'Y/90Y, '[.LIXAta'tC1., 1t<xpE[.LEYE 6 ll"COAE[J!C1.t~ Z', 6 EUEP,,(€'t~, 6 Em'XC1.AOU
\-1EYO~ Wuaxwy . 'E'XEt crtlYEA~'P9'Y) oO"Co~ a1to 'tOY WLAO\-1~'tOpC1. ll't·OA'E'!-1C1.tOY ~'t' 
1tEpt "Co 146 7t.X. ao[.LW~, Ev 'tij> tJ-E'ta'~U, 6 WLA'O\-1~'tWP 7tOU crtlYEA(XtlE 'tOY 
EUEPYE'ty/Y, \-1E't17. soy(X E't0~ cX,1t€Scx.YE. Atl7. yl7. <xy(Xxy/puxS'Y,) 'Xupw~ OAO'XA~pOU 

16. Diodori Bib!. Hist., vol. V, cit XIX, § 59, 62, pp. 94-98. 
17. Diodori Bibl. Hist., vol. V, cit XIX, § 59, 62, pp. 94, 98, 127. 
18. George Hill, CCC, p. LIV. 

33 



,'ijr; v1]crou, &,~OU ')(..X,D.rx.oev rx.U ,1] V , 0 Q)uoxwv lhoAe[Jh-tor; Z', opfJ-1jBdr; tx 
i\.rx.7t1]90u. K(X,1:omv mL &qJOU t~ecr'tpcX'teuOe 7tpOr; Aryu7t'tov Xa'tEAaOe '~V 

'AA-e~cXvopwx.v, OOAOqJOV1]crae; hd ,0'1 IhoAe[Jh-tov H' fJ N~oy 'tPLk07tcX't,OPc(' OL~ 

V~ OUrJXhcrLAeUO'Y,j fJ-E 't~V KA'W1tWtpaV B', 't~v 07tO[1C1N 0fJ-Wr; e~1jVaymoS"Yf V' 
&CfJ1]cr'Y,j hetfJ-0V1jV, Cl'tc('v OL~ 't~V crXAW0't'f/'t~ 'tOU, at 'AAe~CWOpLVOL E1W-Vecr'tcX
't1joav 'to 132 7t.X. LlL~ va, Emo'tpEtJ;'Y,j 7tcXALV o,~v KU7tpo fJ-E ,~v KAeO-
7tcX'tpa r'19. 

'AAA~ 'OLa, '~V rx.tX!-l:C(,Awo[av 'tOU 7tp01jYOl>fJ-EVWr; &7tO 'tOV &OeAqJOV ,OU 

cr't~V AcX7t"Y]Sov, 0XL [10'10'1 OEV h~[1wp1]:e1j &n' eU1jpyn1]S1j oO'tOe; fJ.E 'lEar; 
OWpea,r; xaL 7tpocrCfJopcXc;, OLa, ,ou'to ')(..XL xa"'tWp,SWcr'e va, 7tPC(,YfJ-W,07tOL1]cr1j h
cr'tpa,e[rx.v 7tpOr; 't~V ArYU7t'tOV, &qJOU 0 ll-UOAe'f1!X.tOr; ~,', 0 tPLA'0fJ-1]'tWP, 'tOU 
l)7tecrXE'S1j XaL TIjv Suya,Epa ,OU we; auSuyov: «MstCX miim naALY 8JUOOV

ASVOaY10~ ('OU &OeAqJOU) IFi Kvneep, UVeLO~ yS')JOflS')JO~ B')J AanrriJep wii ow
,lbaw~ a,ua ~mt Ifj~ 'ljJVX17~ aV10ii (ll,o),Z[1C(,tor; 0 ,'ijr; ~up[l7,tr; 'X;C(,L 't'ije; AtyU7t'tou 
~c('crLA,Eur;), 1Oooiiw')J ansoxs loii UOAa( S!')J w~ BX{}e()')J wars uat Owesa~ 

neoos{}1]Us')J naea la~ neorseo')J vnaexovoa~ aVlcp Uala ovy{}'ljua~ uat I1]V 

{}vyalsea OWOSLY vnsoxsw»20. 'H AcX7t'l]Sor;, 01jA(I)01] , Ev9a 0 ll'tOAE~tor; 

EUZpYE'1jr; ES'I]Oe 'X;MEcr'1j itopa ')(..XL opfJ-'I]'ty]pwv XC(,L fJ-EXPL 't'ijr; 'XUpLC(,Px[ar; 'tWV 
PW[Jh-[wv ~up[crxno &AA'I]AooLa.06xwr; U7tO ,~v Yh/':OXYrV 'tWV 0'L'a06xwv -oOU 
M. 'AAE~cXVOpou, 7tpOr; 'toug o7tdoue; «~ no}, !~ uV')J Aan1]{}[wv» rj'to vOfJ-L[16-
qJPWY, h01jAOGOO ')(..XL OLa, tJ;1jCfJLcrfJ.cX'tWV 't~V El)7tE[SELa.V ":1j<; npor; au 'tour;, &'V'E
~ap'tY]'twr; ')(..XL av 1] Aa.7t'f/Sor; E'tax91j t7tL 't'ijr; ~C(,crLAe[a.<;; llpa~[7t7tou, 7tpo1jyou
fJ-EVWr;, ')(..X,a, 'tWV ll'tOA'E'fJ-c('[WV 'X;C(,L 67tEp 'tOU 'AV'tLYOVOU. Tou'to oL~qJI7,tLYnc('L 

&7tO ,0 &xOAOUSOV 4r~qJLcr'f1!X.: «'H n6},!~ ~ Aan1]{}[w')J IIOAVueal1]1! IIoAv

uQihov 'Aeys'io')J IW')J neW1WV T[AWY wii {Jao!ASW~ aeslfj~ e')JsU's')J "at sv

')Jo[a~ Ifj~ el~ (3aO!ASa IIwASllaLO')J U'at {Jao[Awoa')J KAsonalea')J (}eov~ Bn!

Ta')Js'i~ uat svxae[01OV~ (7tpor;) Aan1]{}[ov~». 'Eyp~'I] 'tou-oo E7tL AWOU21
, 

&Va.YE'tc('L oEdr; 'ta, 203 - 197 7t.X. h'l] %lC(,L &7tOmAEt 'tour; IJi-oOAE'f1!X.IoV E' 
xaL KAE07ta.'tpuv A' wr; «{}eov~ Bn!Ta')Js'i~ Uat svxaet01oV~»?2 (7tpOr; Aa7t'l]
SLou<;;), etr; tJ;Y]qJLcr~ otaW7tWHEV 7tpOr; 'tt1fJ--YJV nOAUXp~-oOur; 'tiOU' 'ApYELou, (; 
07totor; hUOEPV1jOE 't-y]v Ku7tpo 'X:aL 0 011:ot,o<;; «ovos')Jo~ BOOUS! 100V nSet In')J 
aVAn')J OSV1SeSVSt')J})23. 

'R A~7t1jeor;, ].1E'ta, 'tOur; II 'toAE[tc('Lou~, &VC(,CfJEPE'tC(,L E7tLcr'l]q; mL xC(,'ta 'touq; 

19. K. XaT~1)tWaVVo\), 'H dQxata KV:TlQo e; el<; .ae; 'EAA1]VlXae; :Tl1]yde;, T6[Lo~ /:"', 

[Lepo~ B', AwxwO'[a, 1980, 0'0'.20 ,21, 0'1)[L. 224. 

20. K. XaT~1)tWaVVo\), w~ &vwTepw, T6[L. A', AwxwO'[a, 1971, 0'. 270: IIoM~to~ 

39-7-6 . 

21. KV:Tl(!WXQV Movae'iov, b ), [f)o~ [LETa -rij~ Emypacp'ij~. 

22. K. XaT~1)'LwaVVO\) , we; &'vw, T. /:"', [L. B' , AwxwO'[a, 1980 , 0'0'. 124-125 . 

23. IIoM~toe;, 18-55. 
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PWfUX-'ixou~ xp6you~, o[ xa:rotxot "C1j~ 07tO(1X~ \-LE creoaC>\-L0Y hcpp<X.~oY'tat 7tpO~ 

'tOY «~eOaOl()'JJ 6eo'}J Kaioaea» 'X.o:(\-LE ~'Y)q?('crfUX-'to:, .xya.A,!»am 'Xc:( E7ttYP'C/,<PE~ 

.xyaq?EpOY't'at et~ «en t'}Ji-xw lOv {}eov ~eoaolOv Ka{oaeoe;» xed €~ (dJvo{a'}J» , 

.xx6\-L'Y) OE xa( d~ wyvll'}Jl:-eo'}J lnnt:-eo'}J .xyw'}JW) EY 't41 yuv-yacrt1XpXe(<p "C1j~ 7tO
AeW~ Ey·S1X o[ .xyWye~ Ote'~Y)Y0Y'to, .xna x,o:( et~ lJpXOY YO\-Lt'\-LOq?pocru'h/~ 1tpO~ 
(ClO'}J e:-eyo'}Jo'}J life; , Arpeoo kYJe; ~ eoaolo'}J {}eo'}J Ka{oaew) , .x7tOX1XAOUY't'e~ 'tou
WY eU\-LeYW~ «~eOaolo'}J {}e6:v, Vto'}J {}e'ov ~eoaolOv», €x1Xcr"OOY O'Y)AC(JO~ 1(;1X(crap'CI. 
1<:a( :t~Y xocr\-LO"..<.pa:tetpay PW'\-L'Y)Y «ae'}Jao'}J»24. ' An '07tW~ .x7tOOet'XyUe't1Xt ~ eU
\-LeY~t; eU7tdBeta y"cd crU'\-L7teptq?0pa., 'XOAIiX,'Xeu'ttX~ ~e01X(W~ crE \-Leya.AO ~1XS!»O, 

7tpO~ 'tou~ PW\-La(ou~ 1XU'tO'Xpa.'topa~ x,o:( 'tou~ .xY'tt7tpocrW7tOU~ 'tWY - Ot7tAWfJIX
't(a ,Sa EAeye crY)'iJ'epOY 'XI1Xvd~ - tl7t1jp'~eY E7tW<peA~~ ota ' t~y 7tOAt'Y X1X( 'tou~ 

yvo:'to(xou~ 't'Y)~, o[ o7toIat X<HSW~ X1X( 7tpO'Y)yOU\-LEYW~ .xyE7t'tU~'1XY d~ '\-Leya.AOY 
~1XS\-LOY O),1X~ 'ta<; 7tep( 'ta<; 'tEXY1X~ xa1 'to E\-L1tOPWY oPWO''t'Y)Pto''C'1)''C&.~ 'tWY otOG 
ya .xyaOet x'SY,i ~ Aa.7t'YISo~ d~ TVep(A<7J\-L7tpOY, d\ q? '1) \-LOY , h[ta.~oucrCCY 7tOAtY. LltO'tt 
21t( PWfJIX'Cx1j~ 1XU'tOXP1X"OOp(~ 'Xa( cX.1t0 'tWY 1tPOXptcr'tt'CI.YtXWy .x'X0\-L'1) XPOYWY 
cX.yE7t'tu~ay O[ A1X7tY)8tot E[.l!Cl?1XY1j E7tt'tUX1j 7tpOOOOY d~ OA'1X~ 'ta~ E7tt06oEt~ 'tWY, 
ota ya X:o:'t'o:cr'tY,i Eopa, f] Aa.7t'Y)80~ 'X1X'ta 't~Y 7tpw't0XPtcr'ttc(;ytX~Y 7tep(.OOOY (25 
7t.X. --:- 250 \-LX.) , \-Lta,t; 'tWY 'tecrcra.pWY E7t1XPXtWY dt; 'ta~ oTVo(a~ 'ot"fJpEBrr f] 
KU1tpat;., 'Xa'tEcr't''1) OE xa( w~ Ex. 'tou AtlJ-EYO~ 't'Y)~ E1t(Yetoy 'twVi XWpwv 't1j~ EYYU
'tEP'C/,~ 'AY1X'tOA1j~ \-Le'ta 't1j~ KU7tpou. 'Q~ 1tpW't'eUOUcro: OE \-Lta,~ 'tWY 'tecrcra.ptt)y 
E7t1XPXtWY TIj~ yY)crou E<p8Me et~ '\-Leya.A'1)Y h'j.1'lry 'lUX( A6y<p 't1j~ Ex.'te'tIY!\-LEy'Y)~ 

7teptox1jt;, 7tOU craY E7t1XPXL1X cX.TVe'teAEcrEl'Yj, .xna 'lUX( ota 't~y ~wrrpav E\-L7tOptX~V 

X( Y'1)crt V, 't~v 7tOAU7t'tUXov ~tO'teXV(1XV \-LE 'ta V1XU7trrY'eIa, 't~Y\-Leya.A rrY .xyopocv, 
'ta~ .xTV09·0'X1X~, 'to BE1X'tpOV, 'to YU\-LV'CI.crtapXeIoV, 'ta «AOV1ecb) X1X( 'to lXBuO'tp0-
q?eIov, 'ta «,uayal;e'}Jw» EPYM't'l)pta, O'1)Aao'l) , %o:t Xo:'t<7Jcr't'l) [to:'ttl-, 'ta 1tAOUcrt1X 
Vepa 'X1X( 'tou~ X'l)7t'OU~ 'trrt;. 

'E~eAtXSeIcra, AOt7tOY', f] Aa.7trrSo~ d~ 7tepL07t'tOV 'X;1X( Aa.\-L1tOUcr1XV 7tep(AalJ--
7tpOV 7tOAtV E7t( 't1j~ ~opdou h't1j~ 't1j~ MeY1XAOV'0crou X1X( .x7t0 'tOG~ .xPXOG~ 'tou 
MeO'1XLWV~ 'lJ-EXpt xc:( 'tou H' 0:1. E'X'CI,Ae("CO X1X( Aoo\-L7toucro: (.TVOAt~), Eq?tA~E

vrrcre OE 7tep( 'to 130 'j.1. X. 'tOY tl-u'tO"..<.pa.topa 'AOpt1XYOY, 'tOY orroIoy f] BOUA~ 
xat 0 Ll1j\-LO~ tWV Aarr'Yj1S(wv UTVeOEXS'Y)cra'Y 1(;1X( hClJ-rrcr1Xv, 'Xrrpu~avte~ wu'tOY 
«owlifea :-eat ev,eeYf1'Yj'}J life; n6AeWe;», 'Oto'tt '\-Leta 'tou 1tpO'lUXtOxOU "Cou Tp1X'Ca
'IOU E~eOLW~e 'tou~ 'Eopdou~, o[ o7toIot EAU'[t'Ct,CVOY'to t~V Ku1tpoy -x.d 'Xa't07tty · 
.x7t0 't~Y '\-Leya.A'Y)V cr<p1XyY) 'I , 7tOU otE1tp'C/,~ay, 'X.o:'tOG 't~v E~EyepcrLV tWV dt; Ku-
7tpOV 'to E'tO~ 116 \-L.X. (7teptcrcrO'tep1Xt E7te~'1)y'l)crett; w~ 1tpO~ 't~Y \-Le'tWV'olJ-Mhy 
(cAallnOvOa» xal 'tov <:ti)'tO'Xpoc'topa 'AOpt·1XVOV ~M7te d~ ~7too'Y)\-Ldwo'tY) 25. 

24. Tacitus, Ann. IV, 37. 

25. (lX) «AaWwvaa)), tv't'lXu8lX I)~v rrp6Xe('t'lX( OU()'(lXa't'(xwt; rrept fLnwvofLlXaLlXt; &1.1.0: 

rrept xoa[L'1}'t'(XOU tm8~'t'o\) -r'ijt; ll1tlXPXOOO')')t; rr6:Aewt;. ~(6't'( ij A&1t'1}80t; rrpoUrr1jpXe &rro 
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'Q<; yvwcro;ov YJ 7tPW't0XPlcr'tl~W)(,-fj 7tep{OOO<; &'VlX.y,e'tIXl d<; o;ou<; PWllX>'Xxou<; Xp6-
Vot)<; 'X~l YJ 7tep,lo,oo<; EXielV'Y)OEV eIvat &crXe'tO<; J.1E o;Y)V eAA1)Vl'XY)V IXlnY)V 7t6AlV" 
'ty)V o7tolIXV 7tePlEO~nOV lcrxt)p~ 'tdX'Y)26, 7tIX.V'tW<; &'7tO B~AlX.crcr'Y)<; el)7tp6cr6A'Y)'t~ 

w<; "Oouo;o '!.lkX.P'tt)PElo;~l &'7tO 't~<; 7tOAwp'Xl~~ 'tWV IhoAe~lwv 'X~l [J;E'tE7tEl'C~ 'tWV 
'Apaowv. 

'A7to o;Y)v Ol~Y'Y)crtV 'tou &.~Ocr0;6AOt) B~pvti6~ &.cplVE~l v?i v,0'Y)9~ 'tou'to 
w<; 7tpo<; 't~<; 7tljA~<; ('tWV' 'tElXWV) rrij<; 7t6AeW<;;. 'Acpou 'X~'t~ 'tou<;; 7tpc.lYoot)<;; 
XPlcr'tl~Vl'XOU<;; Xp6vot)<; -l] Aa7t'1f8'o<; t)7tij'P~E 'OlIX'XOJ.1lcr'tl'XO<; 0"=Cf.J8J.1o<; o;wv ' A7to- ' 
cr't6AWV, 'X~'t' &'pXY)V o;ou llauAot) 'Xal B~pvIX.6~, OPJ.1'Y]9EV'tWV &'7tO 'ty)V Tapcrov 
TIj<; KlAl'Xla<;; 'Xal XJa'tCt. 'ty)v 'Oeu'tEpiaV a7t'OO'toAl'X-fjv 7tEplOOdav o;ou Mtip'Xot) 
xal o;ou BapvlX.o~. K'ao;~ 'ty)v oeu-cEpav OE 'COUo;WV 7tEplOOElav olacpalv'E't~l O~

cpw<; on ~~pEJ.1El'V'lJ.V E~W &'7tO 't~ 'tElX'Y], 7tap~ 't~<; 7tUA~<; 'tij<; -ro6IAEW<; 'Xa8'6'tl, 
OEV E7tUpa7t'Y] YJ Er~o06,;1 'tWV El<; 'tY)V 7t6ALV. Lll~ 'tOY A6yov Oo;l 't~<; YJIJ.Epa<; 
helv~<; hEArOUVW E~wcpPEvl'Xal 9Ea'tpl%~t 7tapao'tIX.Oel<;. u0J.1W<; &'7tO 'ty)V AIX.-
7t'Y)90v 7tapEAaOOV 'tOY Tl-J.1wva, 7tpO<; 'tOY 07tOlOV f) ~oav &'7tEO'taApbol f) OU"OO<; 
EOEX9'Y) ~O'Y) 7tpO'Y)yOt)J.1EVW<; 'X~1 'Xa't0:. -cYjv 7tpw-c'Y)v 7t'EplOoElav 'tWV 'A7too't6AWV 
-cY)V 7tpo<; 'tov XPl'O-COV 'XAijOW. Kat 6 T1J.1wV olX!oupoi>crE w<; &.cr9EV-fj<; 'to:.<; 
-l]J.1Epa~ helvlX~, Ol~l1'EV{J)V EVo;O<; 'tij<; n6AEw<;; 'Xa.t &'Va.'J.1EVWV 'tOu<; 'A7tOOWAOt)<; 
w<; CPlArO~EVOUJ.1EVO<; d<; Aa7t'Y)90v. Z~o;WIX 'to 07tOlOV 7tpOU7t08E'tEl -cYjv d<; 
XPlcro;OV ,!-,-U'Y)crLV 'Xat &AAWV Aa.7t'Y)91wv &'7tO 'tou<; o7tolot)<; /; Tl'J.1wV ECPlA'O~EVEt'tO 

7tEpl -c~ J.1Ecra 'tij<; 7tpw"t'Y)<;; j.1E'ta.Xplcr'tta.Vl'Xij<;; ha"tov'ta.E't'Y)pl'oo<; xa96crov 00't0<; 
OEV ~'to Aa.7t~8l0<;;. 

x'dcre:6le:; TI)e:; xed ucp[cr't"cc'w 3LeX fLecrov 't"C;)V ccw'vwv XCCL Vm)Pxe: fLeXPL 't"lie:; h3L6li;e:we:; 't"NV 
xcc't"o[xwv TI)e:; &7tO 't"oue:; 't"oupxove:; dcr~OAe:1:<; 't"~v 6 Auyoucr't"ou 19n, 'R A&:7t'1)60e:; €xCCAe:L't"O 
xcct «Aa/1:7WVaall &7tO ~v ~X7tCCYAOV 6eccv TI)e:;, &7tO 't"oue:; &fLu6'1)'t"oue:; 6'1)crccupoue:;, &7tO 't"eX 7te:PL
XCCAAli fLeyccpa, 't"ov 7tAoihov xcct ~v &X't"LVO~OA[CCV 't"'1)e:; , ' AXPL~Ne:; 3LeX ~v ACCfL7tp6't"'1)'t"&: -'~e:; 

6>e:; 7t6ALe:; ~ACC~e: 't"o XOcrfL'1)'t"LXOV 't"oU't"O ~7t[6e:'t"0, 3L6't"L xcc6G:,e:; (, , A6, :ECCXe:AA&:PLOe:; &vcccpepe:L 
de:; 't"eX «KV:7T{!taY..all ~A<XfL7te: 6>e:; ~ xccAu't"epcc 7t6ALe:; 't"lie:; ~ope:lou Ku7tpov. 'Ei; (}.llov 't"o &vcc't"o
ALX6l't"e:pov 't"fL'ijfLCC, ~v6cc 't"o xev't"pov 't"'ije:; 7t6Ae:We:;, &7tO 't"~v 7tpoe:i;ox~ 't"'ije:; &x't"'ije:; 7tpoe:; 't"~v 6&:-' 
ACCcrcrCCV 1I,7tou (, cp&:poe:; 't"OU ALfL€VOe:; ~CP6l't"L~e: ~fLepccv xcct vux't"cc 't"~v 7te:pLOX~ xcct 7tPOcr€3L3e: 
cp<xv't"cccrfLCCyOpLX~V 6ljJLV 3LeX veX 7tpocrA&:~'1) 't"ov e:OCP'1)fLLcrfLov 6>e:; ((A&:fL7tOucrCCll A&:7t'1)60e:; . 

(~) '0 cco't"oxp&:'t"wp 'A3pLCCVOe:; 't"cc;L3e:uwv 7tpoe:; :Eup[ccv 3L'ijA6e:v ~x Acc7t1j60v, 't"ou't"ov 
3e: u7te:a€X6'1)O'ccv ot Accrr1j6LOL. ETvccL (, cpLAeAA'1)V ao't"oxp&:'t"wp, 7tOU r3pucre: 7tccpli ~v 7taACCLliv 
7t6ALV 't"NV ' A6'1)VNV veccv 7t6ALV, 't"~v (,7to[ccv xcct ~x60'fL'1)0'e: fL~ fLV'1)fLe:L6l3'1) /:pycc, crUfL7tA'1)P6l
O'cce:; xd 't"ov vccov 't"ou 'OAUfL7t(OU 6.L6e:;, ~Xe:L /:v6cc 3LCCTI)POUV't"CCL ((at cn:ijAm wv 'O'Av/1nLov 
L1 tOP) &XpL~Ne:; xd O'6l~e:'t"CCL 7tCCpeX 't"lie:; Ae:wcp6pove:; :Euyypou f' AfLCCA[CCe:; «ij nvA1) rov ' Abet
aVOVll. 'Av~p A6YLOe:;, 7tpoO''t"&:'t"'1)e:; 't"NV rp<XfLfL&:'t"wv xcct 't"NV X<XANV Te:XVNV, xcct 7tOU 6>fL[Ae:L 
't"~v 'EAA'1)vLx~V xccAA[npov &7tO 't"~v A.CC't"LVLX1jV, /:X't"LO'e: xcct vccov O''t"~ P6lfL'Y) 7tpoe:; 't"LfL~v 't"lie:; 
, Acppo3(TI)e:;. 

26. "Av xd oo3ccfLOU &ve:xccAUcp6'1)crccv &pXCCLCC 6e:fLeALcc ~fLCPCC(VOV't"cc 't"e:lX'~ 7te:pt 't"~v 
7t6ALV A&:7t'1)6ov, 3L6't"L cruO''t"'1)fLCC't"LXCCt &vaO'xacpd, 7tA~V ~ACCX(O''t"wv fLLXp'ije:; tx't"&:O'e:we:;, 3e:v 
3Le:V'Y)py1j6'Y)O'ccv ~Xe:L, 't"eX 3e: &v<xcpe:p6fLe:vcc &ve:ye:p6ev't'cc ~7tt 7tCCAccLw't"epwv, XpOVOAOYOUV't"CCL 
7te:pt 't"1i 't"€A'1) 't"ou r' d. fL .X . xcc't"eX ~v ~7tOX~V 't"NV rO't"6LXNV ~m3pofLwv, 
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lIapt ·w1.hwy dY~L 07twcro~1VO'ta cracp®o"tapa 1j OL~Y"l]crL~ 'roU B~pylio~, I5cr'CL~ 

&.yrupapeL: (J'svo/-dvwv os fuu'iw ev Aantilcp "at sMwAoflavtar; ent'ldov

flev'Y}r; ev ileal(2cp, oim s'Laoav ~flar; siodilsiv ev lff nOASt, (UAa n(20r; 'lff m5An 

avsvnJ~aflsv flt"(2ov' Ttflwv (j8 flSla 'l0 avao'lfjoat aV10'V e" lfjr; YOOOV ljAils 
ovv YJ,UtV e~dil6Y1sr; 158 lfjr; Aantilov (jux uJ)V o(2ewv7

, w(jsvoaflsv "at 

rjAiloflsv sir; nOAtV Aa,una(jw1Ov, lSilsv {mfjQXs "at Ttflwv, nQor; OV sVQov'lSr; 
y.at 'HQay'Aswv lSY1a ey.si e~svtoil'Y}flSV naQ' aV1OV» 28. 'H oLaAwcrL~ 'tWY 
'A7t'Ocr't'OAWY MlipXlOU ')(;~t fupy&;o~ &'7to · ~y AIi7trJBov &.v~cpEpa't'~L ml aL;; 
~Uy~~lipLOV &:YLOU: «'E/,evs1O (j8 BaQvaoav 'lOY anoo1OAov X(2W1OV ev (jsv

'leQCf nSQto(jcp eAilsi'V sir; Kv'JtQo'V fl81a 10 XWQwilfjvat av'lov II aVAqJ 0Qaost 
nQoodmov ov y.aQI5lCf, ov/-maQaJ..aowv y.at Ma{!y.ov y.a1?7xil'Y}oav e'V AanW41_ ... »29. 

Kat 't'au't'a 7tapt Aa7t1jBou X~'t'& 't'o~ 7tPtll1;OU; Xpt·cr't'L~YL"x.ov~ Xpovou~ xat 
X~'t& 't'~y Ot~PXEt~V 't'* PWi[1~rx1j~OUyacrc't'ED~~, 't'~v 07tOL'(J.V U7t'OXpEW't'tXW; 8& 
cru[17tA"I].pwcrw'[1ay, cr'Yf[1at'Ouvu~ o't't ,)(;~'t'& 't'~v ow't'Epay 7tept()o'd~y 't'ou e1~ I{u-
7tpOV 0 BQ:pvIi6a~ &9a.v~'t'wS"I] &'7tO 'Iouo~Lou~ e1~ Kwycr't'a.y't'L~y. 

uO't't xat e1; &nw;; 7tEpt7t'twcret~ or 'A7tOcrWhOt dxoy w~ Op[1"1]'t~pLOV 't~V 

Aa7t"l]Sov, xa't& 't&~ Ot~opou; &~op[1'lJcrat; 'twv, Mv~uat 'V& U7too'trJptXB'Q xat 
&'7tO 't~V &'xoAouHov 1VaptX07t~v: «.1 taonaQeY1Sr; oE ' AnOo1OJ..Ot ana 'lfjr; ilAt

'tjJSwr; 'lfjr; /,S'Voflev'Y}r; ent ~18q;avqJ, (jtfjJ..ilo'V ewr;c[>o.LYt"'Y}r; "at KvnQov "at 
'Avuoxeiar;, fl'Y}(jSVt AaAOVY1Sr; 10'V AO/,O" si,uf) floVOV '!ov(jatOtr;. "Hoav 

M uvsr; e~ avuv'V (lv(jQsr; KvnQwt "at KVQ'Y}'Vaiot, o'iu'Vsr; slodilov'lsr; sk 

, 'AY1toxsta'V eAaAOVV n(2or; 1OVr;' 'EJ..J..'Y}'Vwuir;, svandtl;o,usvot 10V Kv{!wv 

'J'Y}OOVV»30. K~t Ot& '1& Aa~ouv 7tpO; 'to~ 'EnrJVLcr't&~ 'S& E7tp'a7tev &'crcpaAW; 
'1& W[1LA'OUY 'ti)y 'En"l]vtxi)v yAtl)crcr~V, &.crXhw; a.v O€V 7tpocroLOpL1;:auat ' at; 'ti)v 
7tEpt'X,07ti)'V athi)v Y] Aa7t"l]H~. 

'A,)(;OA()uBouv'te~ 't1]v cruyaxatay 'tWY lcr'toptxWY yayovO'twv EXOUY o"l][1acrL~y 

OtrX 'tov~ xPOYOU; hdyou; mt 't& 4)'f)qlLOlt~'ta xed d &mypacpa1, &.YE~ap't'l)'tw; 

't1j<,; XPOVt.x1j; &xpt6eL~<;, 7tOV or otacpopot xpoyoypacpot, 't&; 'l<.a.'Bwptcray xal 
7tOV E!vat yvwcr'tov 71l0'tE hUPL-aPXrJcrcxN 'tou 't07tOU or &pxoY'te; 7tpO~ wU; 07tOLOU; 
't& tji"Y)cpLcr[1a't'a &.<t)tapouY't~t. dlO'tt u7tapxou'l cruyxExu].1avat 7tept 'tou'tWY xpo'
'1oA'OYt'l<.~l x.a'ta'ta~Et; . " Q; rca.paoElY[1!l., 0 lcr'toptxO; I. K. IIEptcr'tta-V"l]<;, 7tOV 
OtE'taAaoa 'l<.!l.l OLWSUV't'i); 'tOU Ku,7tptaXou Moucrdou, ' &.vacpEpo[1av~ a1~ ~o tji'l)~ 
cpto[1a 'tWV 51 &'P'l)owv 't1j; Aa7t~Bou, xpovoAoyar 'toU'to Et; 'to 'tEAwuarov ~[1tcru 

27. 'H SL&~o(<JL~ TW'I OPEW'I 1mo TW'I a1tO<JToAW'I tYEVe:TO Ex TIj~ ((rO{-laelareac;n, 
d<;; TIjv ~Ope:LOV 1tAe:upav TIj<;; 61to[0(~ orr'ijPXe: xO(t 1t(lpe:XXA~<JLO'l TOU ((ay[ov IIavAovn. 'E
xe:'i:Ele:v ibSe:u<JO('1 1tpo<;; TO(fLo(<JOV. 

28. Acta Barnabas, 16. 
29. AU~L~[ou, ((BloC; %al nOAL7:cian, ?, ~UVO(~&pLOV, 1to(V'1)yup[~e:To(L tv Ku1tpcp 1? 

~e:1tTe:fL~P[oU d<;; 'A<JTPOfLe:p['t"Y)'1. 
30. BA. IIedt;eWv rwv 'AnoaroAwv, KUpLo(X~ E' T'ij<;; ~O(fLO(pdTtSO<;;, Ke:q> . lA', 19-30, 
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TIj\; 1tpO Xp'(m ou hMon. E1tt HA'1]VOpW~I'X:Yj\; E1tOX'Yj\;, EVW &UO( VEW'tEPO( 
d\; tOY B' !-L'X, cx,L, 1taU cr'Y)~tYE( 151:( Ot[J.£'tt1tE('Ccx, 'lW.90pt'cray'C~\; 't'Y]Y Xpo
Y(X~Y 1tEploooY, OEY t)1tEMy(OIXY ~licrz( 't'Yj\; AZX't(X'Yj\; fJ ouy-tax't(xij\; o ((X.'w-

1twcrZW\; 'Co 'X:Et!-LZYOV hlicr't'Y)\; 1tEP ~OOOU, 'o(a ya tL~ a~tcr'ta"tcx,( 'tij\; axptodlX\; 0 
IIzp(cr't(IiY'Y)\;, w~ 1tpO~ 'to <lrll<fncr~ 'tWY ~~~OWY 't'Yj~ Acx,1t~'9ou, 'to o1toioy xtX.t 
h 10 (!'ttXWY Eupi'crxEtcx,( -d~ 'to Ku1tp(axoy Moucrzioy, EXZ( oE w~ E~ij~:30a 

« 1. 'A ya*fi l1Jxn 
2. "Ewvq BYOq xat 
3. 'Ixoaw'v YVflyaat-

4. 'AeXoVnoq 
5. 'OeOY'lOV wv 'Oeonov 
6. Tov xat 10 IH' boq 
7. TVflyaataex~aanoq 
8. 'Eq;'Yjoaexovnoq 
9. ~wwv wv 'Aax).'Yj7tta-

10. oov Bq;'YjOOt NAt». 

T~ycx,u't~Y 1tEpt1t'OU oW:W1tW<iW 1tcx,pOU<iL«~'Z( xat Yj &xOA'OU~ Emypcx,~-Ij, 

Yj ()1tOttX. %at a'Y«YE'tcx.( d<; 't~y HA'Y)YOPW!-Lcx,IX'Y)Y E1t0X1)Y xat ztVIX( XI(X.P'IXWEY"I) 
E1tt !-L( xpou '!-LIXp'!-LtX.pt YOU XtOYO~31. 

«'A{)'Yjyoow(ecp up) 
xat ratcp up aoeJ.q;cp 

flye[aq xaet'V»· 

T'Yj~ cx,u't!Yj~ xPOy(xijs 'rozP(OOOU ' Sa 1tPE1tE( ya zIycx,( 'lW.t &AA"I) Emypa~lj 

xapaY!-LEV"I) bot A,t'SOU, aY~EpOIJ-EY'Y) d~ 't1)Y &'YEYZpcr(y 'tWY 'tE(XWY 'tij~ 1tOAEW~ 
xcx,t 't~y 01tOtcx,y 0 Mitford 1tpocrO(Opt~Z( 'd~ 't'a '!1Ecrq, 'tou E' .xL , O"l)A~01) 'Xxx-'ta 
't~Y Bu~ay'tw~Y 1t'EptOOOY, bw 6 1. Robert 't01tOSE'tEi 'tcx,u't"l)Y El~ 'tOY r' !-L.x. aL, 
o"l)Aaolj 'lW.'ta 060 I(tJtwya~ 1tPOYZVZ.(j'tEp(j)~32. ,l(o't( ana. ( E!ya( 'tou €vO\; at 
hooxut &'1tO 'tOY &UOY. ,l(a ya l)1tOcr'C'Y)'Pt~r,) 6 '\-LEY 1tpw't'O\; o't( 1; KAaUO (O~ 

A:EOY'ttX~ O(E'tEAzcrE XUOEpY~'t"l)~ 't'Yj~ KU1tpOU,E~ ~UWY cr'tO(XZtWY IJ-EY &YYW
cr'to<;, yywcr'to<; oE E~ a,u'tij~ xal !-L0YOY 'tij~ !mypa~'Yj~, 'o(ao€ 'tOY 'IAMp(oY 15't( 
U1tijP~EY E1ttcrx07t~ Aa1t~Sou1l3. 'Evw 1; ozu 't€P~ u700cr't"l)Pt~E( 'to «'IAAupW~» 

30ex. I. K. ilEpLcrncX:v'Y), 'Iawela 'wv 'EAA'Y]vt'XWV reaf-tf-t6.,wv ev Kvnerp, AEU)(Wcrtex, 
1931, cr . 15 . , Aflexv. ~ex)(EMcX:pLO~, TO. Kvne£a'Xo., 'T6[L. A' , cr. 178, 1tEpt o[Lotou ~'Y)9tcr[Lex'TO~ 

t9~~wV TIi~ ~exAex[LLVO~ . 
3'1. T . B. Mitford, Opuscula Archaeological, Vol. VI, Acta Institutum Romanum 

Regni Suesiae, 1950, "New inscriptions from Roman Cyprus", and his Ibidem, p. 22-24. 

32. J. L. Robert, Revue des Etudes Greques, "Bulletin Epigraphique", 64, Paris, 1951, 

pp. 206-208. 

33. T. B. Mitford, Byzantion, 20, "Some new inscriptions from Early Cristian 
Cyprus", 1950, p. 136'. 
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w<; 't(,kOY ~Hoy 'tau AEOY't(Xou. 'R EY AOyq> Emypo.cp~ EXEL w<; &'xokouBw<;: 

« 1. 'E~itO{frJ Ul isiX'YJ wo(e) 
2. 'En' KJ..( avOlov) AsoYllxov 
3. Tov Aafl'lteOH1.WV 
4. 'Ynaexov ana {}e-
5. Mdtw')J iff Aa/-fnei! 
6. Aan'Yj{}lw')J nOAet 
7. EimJxet 0' aim], '!Uvem. 

'AyccfJ-'fn60Aw<; 'to w<; &YW btlY0X-fJ-~ OE'Y cpa(YSmL yc", o,wpep'Y,l xat 'ltOAU 
't'ij\; y),mpupo>n)"co<; ExE(YOU 1'WY 51 EcpYj€iWY 't'ij<; Aa'lt1jaou, &,H' w<; ~po<; ~Y 

XPOYOAOY('(J..Y a:tJ'tou OEY 'Pa(YE't'(J..L yc", OLa'PWY'Q fJ-E -000<; 'ltpo'Y)yoUfJ-eyou<; 0 llEpL

cm<iY'Y)<; &'cpou xat 00.1'0<; &'yayEL 'to E'lt(YPO<[J-tw- ~l<; 'tOY 40'1 - 50'1' [J-.X. aL, E'ltt 

E)woocr(ou A' ~ B', fJ-E 't~yO,y.a'OAOY(IkY, on £fJ-cpa.Y('~EL 'WUW «1j'lt'W'tEpOY 'ltW<; 

ucpo<; 'Kat Y'EW'tEPOY 'A't't'Lxo-Bu~IkYrt,yOY' W'ltOY 't'ij<; yAWcrO'Y)<;», rcrw<;, o,on fj 
E'lt,ypwp~ IEupeB'Y) [J-e1oo a.'ltO 'tc", EpE(ma 't'ij~ a.pxa,(a<; A<i[J-'ltoucra<; Aa'lt·~Boua4. 

'R Ae~,<; (JJO( e) m9tx.yoy, o fJ-W<; , yc", 'ltpOOOWp(~IE' 'fJ-epo<; 'tWY 1'ELXWY,E'lteXmOLY 
'tothwy ~ 'ltpoo91jx'Y)v El~ Eya 'tothwy o'Y)fJ-EIoy. ~L6ApOpOV o,aw'ltwoLY 7Uo:.pOU

m&~'EL Eya &no ~W,o[J-<>:. a.cp'EpwBev 'ltpo<; 'tOY «~eoaod)')J Kalaaea Ttoeew;">, 
w<; 'ltPOYEyeo'tEpOY &Hwy, 'ltOU crUY &)..)...OL<; Ota'PW't('~EL 'ltEpt &'YE~ap'tYj'tou 

«av{}atehov» (XM' lO(IkY hAOY~Y) wyv,u')Jaalaexov UV')J nalowy» xlkBw<; xat 

'ltEpt «'Ecp'YjoaexOVYloq» 1'ou fuj.LYO:O(ou. ~Lon xo:.'t(J. 't~Y IklJ't~y XpOYLX-y)Y 'ltE

p(OOOY rU<[J-v<ioLIk &'yoxpepO'l'tIk' xo.t de; &n~ 'ltOAE,<;, 'djY :2j!X-Aa'[J-tYa, llaA'Ik(

'ltIkCPOV 'X!X-t K(noy. rUfJ-vamo. aUYXpov!X- 'tau ~'Y)'Pb~'toc; 'ltOU a.xoAouBEt, 'Xlkt 
1'0 O'ltotOY & Y'<iyIE'ta , Ele; 'to 300y hoe; fJ-.X. U'lt'ijPXOY ,de; ~aAIkfJ-tva 'tp(lk, 1'OUA<i

XLO'tOY E'ltl IhoAE'~(ou xat KAOO'lt<i't~ (51 - 47 'It.x.) , 'tc", OVO[JXk'to. 1'WY 0-
'lto(wv a.YlkcpepEL d<; ~ «Kvnew~a» 0 'A:B. ~axEAA<ipLO<; (fj 'ltIkP!x-7tOfJ-'lt~ El<; 

't-1JV tmoowdwoLY a.p. 30n). T'ltOO't'Y)p(~E1'IkL OE on ''XIk'tc", 't~v OL<iP'XELo.V 't~<; 
'AAE~a:VOpLY'ij<; (E'ltt M. 'AAE~<iVOpou) xo.t IhoA'E'[J-IkLx'ij<; 'ltEpLOOOU de; 't-1JY 
Aa'lt'Y)Boy 'Xat &HIk<; 'ltpw'tEUouoa<; ~lkoLA'ElwY 't'ij<; Ku'ltpou nEL1'OupyoUY 'Avw

vEpa ~1)fJ-6o,'o. 'EX7OO"OEU'tYjPLlk, El<; 'tc", O'ltotlx, xo:.l '!l'E'tIk~U &Hwv, Eo ~Mo'lOOv't,o 

'tc", 'OfJ-'Y)PL'Xc", E'lt'Y)35. ~LO'tL 'tc", a.ncpEpo[J-EYo. rUfJ-yama 7J rU[J-Vo.OLo.PXEtlk, j.LE 

'tOY 'ltEpt 1kI)~ XWpOY, 1)OIkV cruyav-a Ex'lta,oEU'tYjpLIk otayo'Y)nx'ij<; xlkt OWfJ-Ik

nx'ij~ a.ywy'ij;e;. To 'X:1k'tw1'epw a.ya[J-v'Y)onxoy 'ltpOe; 'tL'fJ-~Y 'Oou TLoEpLou Ko.l
(Yapoe; ~YjCPLO~, Ex 16 cr't(XWY, 1)1:0 xapaY'[J-eyoy 'E'ltt oyxwoou~ A190u, ° r0'ltoto<; 

34. I. K. IIepLO"n&'vYI, '[aweta 1:WV 'EJ..J.17vLUWV rgaf1.f1.6.1:wv tv KVTCQqJ, AeuxcuO'LIX, 
1931,0'0'.16,17. 

35. KVTCeLaud XeovLu6., T6[L. B' , 'OXTW~p. 1924. 'A1to eupdkLO'IXV .1;1tLTO[L~LOV 

1tA&'XIX d~ KLTLOV, cprxtveTIXL IhL .1;1;ExoVTe~ "EAAYlVe~ riv6PCU1tOL TWV rplX[L[Ld.TCUV &'1tO TIjv 
KLALX[IXV €3L31X0'xov .1;v K01tpcp XIXTO: TIjv 'EAAYlVOpCU[LIX!x-Jjv 1tep(030v. 



xa't"' aAAOU~[1EV «EXP1Jol[1~u~v w~ ~<xd~~ 'tou liyciAl1'Mo~ 't"OU T~6~pl'oU»3S, XM 
aAAOU~ oE Ih~ 't"OU'to ~'to ~O'-paY[1EVOV E1tt «'t'~'tpaywvou Adtlv01) ~Wl1'0U X~lJ-LE
VOU ('t"OU ~W[1OU) e~w9~v 't1i~ ~op~la~ dO'ooou 'tOU vcx;ou 't1i~ 'AX~~p01tOL')]-oOU»37. 
Erx~ 'OOU-oo w~ liXOAOUeW~ : 

« 1. TtOe(!icp Kaioa(!t 2:eoaauj) VtOV Leoaawv Vtcr 
2 . AVWX(!alO(!t 'A(!Xte(!e'i Meyiatcp LJ'fJ/1a(!Xtxfje; 'E;ovaiae; 
3. To AA' bd Aevxfov 'A;iov Naaw'}Joe; 'A'}J1Jvnawv xat Ma(!xov 
4. 'Et(!etAtov AOVnS(!1WV Jl(!eaoevwv, xat ra/ov ifJ).ao[ov ifJiy).ov ta/1[at 
5. "Ao(!aawe; 'Ao(!aatov lPt},oxa'iaa(! <5 eVye'}JtXOe; te(!eve; wv 
6. 'E'}J t41 rV/1'}Jao[cp xateaxevaa/1s'}Jov ~no avtov ex tov lOfov 
7. TtOe(!iOv Ka[aa(!oe; aeoaatov '}Jaov xat aya)./1awe;, <5 lPt).onat(!te; 
8. Kat na'}Ja(!ewe; xat OW(!eCw xat av{}a[(!etoe; rV/1'}Jaa[a(!xoe; xat 
9. 'Ie(!eue; tw'}J e'}J t41 rV/1'}Jao[cp {Jew'}J xateaxevaae'}J to'}J '}Jao'}J xat 

10. To aya)./1a lOfote; a'}Ja)w,uaat'}J t41 a( V )t41 {}e41 elP'fJ0a(!xov'}Jtoe; ~ 
11. LJw'}Jva[ov tov LJw'}Jva[ov xat wv 'Ano).).ooowv ifJt).oxa[aa(!Oe; . 
12. "Ao(!aatoe; 'Ao(!aawv lPt).oxa'iaa(! xa1Jd(!wae'}J avyxa{}te(!ov'}Jtoe; 
13. Kat wv VIOV avtov 'Ao(!aawv lPt).oxa[aa(!oe; wv xat avtov OW(!e(J.y 
14. Kat Av{}at(!Btov rV/1'}Jaata(!xov tw'}J na[ow'}J tfi re'}Jea[cp «(I.) 

15. T tOe(!lOV 
16. LI2:T' 'AnoY0'}JtxOV KLJ'». «(3) 

Ka't<X 'ttVa ExOOXlJV 't'o liVW't"EPW <);1)<p~a[1lX. EYP<X<p1J I(;MIX 'to 160v e't"o~ 't1i~ 
alhoxpa'topla~ 'tOU T~6~plO1), 'to !a,'top~xov oE 'tOU'to X~~tj.11)AWV, wg xat 't'ocra 
ana, roep.~1iA(houawxw~ d~ 'tlJV xa't'0XlJv 'tWV Toupxw'Y~loooAEwv xa9o't~ 

E<puA<xaaov'to ~1~ 'to au't1Oe~ Moua~rov 't1i~ [1ov1i~ 'AX~~p01to~1)'t'ou. El~ 'to <);1)
<p~al1'a, ili~ E[1<palv~"Ca~, ylv~-oa~ h't€vlJ~ I.,w~la 1t~pt 'tOU <p~Aoxalaapo~ «yv/1'}Ja
o[a(!xov», 'tOU !EpEW~ 'tOU ~uy~v~xou , 'tOU 1tavapi'tou 'Aop<xa't"ou, x~lft~yov 1tAiYj
pE~ Eyx~[1lwv ",at <p~AO<ppOOU'v1J<;! To ovo[1lX. 'DOU 'Aop<xo'tou liva<pEpZ'ta~ xat 
d~ [1~'Oa.yEY<~a'tEpav Emypwp1)v, ovo[1'X h 't'1i~ lOL~ xa-oaywY1i~, liv<XyE't'a~ oe 
~ 'tE't'p~a'l;~Xo~ hOAouBa<; Emypa.<plJ ~-1 <; 't~ 'tEAO~ 't1i~ 1tpw't'Y/<; ft~'t1X Xp~a'tov 

hO'-'t,ov'm~'t7)ploo~3S, €X~~ oe w~ E~1i~: 
( 1. Avwx(!aw(!a 2:( eoaato'}J ) 

2. Nt(!ova'}J T(!a'i'}Jo'}J (Kalaa(!a) 
3. Te(!/1a'}Jlxol1 LI(axtxo'}J) 
4. "Ao(!aatoe; 'Ao(!aawv (v)). (y) 

36. Kan. XapfLav'tii, Kaea{Ja" Ae:uxwcr[a, 1969, cr . 11. 
37. I. K. IIe:p,cr't,avY)~, ~ve' &vw't€Pw, cr. 16. 
38. B)..,' TCapaTCofLrrY]V d~ Mitford, uTCocrY)fL. 28 . 
(a) T<i ye:~€e)..,a 'toG T,~e:p[o\) . (~) "E'toc; 160v 'Ox'tw~p[O\) 24. {y} ·YTCoypatpe:,. 



Ked &'TCO 'tCt tln]<p ~o\MX't1X. otIX.cpIX.1YE'tIX.t ~ 0pIX.<r't'Y]pt6't~ JW,( 'Y] IX.%f1-Y) 'tWY 
AIX.TC'Y]81w'Y DXt v-6yoY w~ TCpO~ 't-Y)Y 7WAt'tEtIX.%·~Y 'tWY OY't6't'Y]'tIX., &.nCt 'X.IX.L OtCt 

't-Y)Y !-lEyaA 'Y]Y 't'lJ~ TC6AEW~ &.yaTC'tU~tY El~ OAOU~ VOU~ 'to\JiEt~ Wcr'tE XKX.L tji'Y]cplcrI-1'IX
't1X. YCt E-xolo\) XIX.L &,ycX.Af1IX't'Cf. XIXL YIX.OU~ Y' &.'YEydp-f,/. ~t6'tt, crUY &.nOt~, 

~ AaTC'Y]8~ d,YIXcpEPE'tIXt w~ t<na}.at6{}sy xwea efh7T:0e[oV ~at 7T:eaYftalsiaQ»S9. 

3. BYZANTINOI XPONOI 

~EY dYIX.t 'to TC)''lJ80~ 'tWY ETCtypIX.cpWY, 700U ou<r"Cuxw~ OEY otEcrwr8'Y]crIX.Y OtCt 

YCt cpw'tl~ouy 't-Y)Y AIX!-lTCpCtY <JUYEX<EtIXY 't'lJ~ 1cr'topt'Y.'lJ~ o~opo\-U'il~ TCpO~: 'tou~ Bu

~IX'YnvOU~ xp6you~, 700U 'f1E &.nIX.~ 7ti&AEt~ 't'lJ~ Y'~crou, ~ AcX.TC'Yj90~ 'Y.IXL w~ EA

A 'YjYt%-y) TC6At~f1E AIX'!-lTCpOY TCoAmcrf10Y &.TCEOEt~E f1E EPYIX. 'tEXY'Yj~ 't-Y)Y &.'Y.f1'ijY 't'Y]~, 
TCIXpCt 'tCt~ &.'tUXEt~ TCIXPEf100ACt~ 'tWY 'Apaowy ETCtOpOf1EWY 'Y.IX.( TCEtPMWY. U(X,PE

I-1'Et yay l5f1w~ /t·cr"Cw 'Y.(X( E).ax tcr"CIX. V-Y'Y]f1Eta, 'tCt cmo1:i% ot a(wY'E~ EcrEoacr8'YjcrIXY', 
Ecr'tW xd aY IX.1 ~IXpOIXPt'XIXL Emopo\MXL &.nIX. 'Y.IX.'tEcr1:pEtjiay E-x 9Ep.EAlwY' ~ EOE

O'ijAWcrIX.Y 'Y.IXL XKX.'tEcrXIX.tjiIXY &.pXIX.tO'XaTC'YjAot (juA'ijcraY'tE~ &f1u8'ij1:ou &'~ll(X.~ 1tOAU

'tl'f1ou~ OtCt 1:~Y 1cr'toplaY '8'Y]crIX.upo~. TE'Y.f1'ijptlX. &.otatjicucr't'Cf. 'X.IX.t OtCt . 1:~Y ~u

~IX.YnY'ijy 'tWY !-lEYIXA-OTCPE1liEW,Y 8IX.UfJ-licrtIX, OtCt YCt UTCEy8uf1l~ouy %IX.L OtI(X.A(x'AOUy 

't~Y TCOPEtIX.Y 1:0U 'EH'Y]Ytcrf1ou OtCtf1EcrOU 'tWY~ .:x.1WyWY 'Y.IXt E19 IX.1J1:-Y)'Y «~~')! fha
~ae[ay rif')!) OtCt 'tOy UIX.Aa:f1ClY, «nov ~ e}.}.'Yj')Jl~~ 1pVX~ Oey eoo'Yjos / "at 

'if, ~at 'if ~at 'if» f1EXpt 'tWY xp6ywy !-lIX.~, Etg 'tOy axpw't'Y]ptIX.crfMy'ta 71o'Y), 
&.xpatoy EAA'YjY(XOY IXlhoy XWpOY. TE'XJf1'ijptlX. E-x 1:WY OTColwy o tacpIX.LYE'tI(X.t ~ 

O(IX.Aaf1tjiIXcrlX. &nO'tE TC6At~. 

Kat ob TCp6'Y.Et1:IX( 'f16yoY TCEpL tji'Yj<fMfJ-li'tWY 71 Emyp.(hcpWY &.nCt 1tEpt 'tE; 

xYrr~ E-xTCA 'Y]'Y.1:t'Y.'lJ~, f1E TCIXyapXIX.w"y 't-Y)Y TCPOEACUcrW d~ TCA'd'cr1:ou~ 1:0f1E~ I5TCw~ 

'XIXL 'Y.W8E HA'Y]Yt'Y.-Y) 1:EXY'Y] TCOU EXEt TCpO'Ccr't·opt%Ct~ 1:~~ pL~a~ 't'lJ9 0WWUPyL[(X.<; 

'tWY 'En'ijYw'I. 'ATCO 1:0U~ &.PXIX.LOU~, "Oouq 'Y.AMcrtxoU~, 'tou~ En'YjYtcr1:t'Y.ou~ 

%at EAA'Y]YOpW\MX'C%OU~, 01 BU~IXynyot xp6yot &'TCE'tEAEcrIX.Y cr~IX.8f1oy &.YIX.YEWcrEW~ 

Y~IX.l Em'Y.OtYWYLI(X.~ 'f1E'tCt 'tOU UTCOAOLTCOU En'Y]Yt'Y.Ou %6cr\Jiou. KIXt ~ AaTC'Y]9~ 

w~ TC(X,pa'Y.'tt.~ TC6At~ Ef1TCOptX-Y) ')I"cd f1E 1:~Y Yau1:tAlO'.y 't'Y]~ dXE 't~Y OUYIX't6't'Yj'tIX 

'Y.IX.t 't~Y EOXEPEtIXY y~ EX\) ETCIX.cp-Y)Y j.1E 't~~ YEt1:0Y('Y.~ E1tIX.pXlW; XWPWY 't'lJ~ 

Bu~IXY'ttY'lJ~ WhO'Y.PMOpLIX~, tOtat'tEpw~ OE f1E 'tOY 'EAA'Y]'Ytcrf10Y 1:'lJ~ Mt%PMLIX~ 

&'TCO 't~Y BIX.crtAEUOUcrIX.Y f1EXpt 't-Y)Y TpIX.TCE~OUY1:IX., ''t~q TC6AEt~ 't'lJ~ KtAt%LIX~ llE

Xpt 't-Y)Y ~woE'Y.ay'Y]crOY XKX.t 't~Y Kp'ij't'YjY, 'Y.IX.l &'TCO 't-Y)Y ~f1Upy'Y]Y f1EXpt 't-Y)Y 
Ku~ 'Y]'Y.OY mL 't-Y)Y UpOTCOY'ti'aa. 

'R AIX.'Y.wYt'Y.-y) TCIXpOOOOcrt~ 'Y.(X.'t~ -COU~ ~U~IX.Y'twou~ Xp6vou~ a,YIX.YEOU'tIX.t JW,L 

~ Aa[l<TCpCt TC6At~ 'cruYEXl~Et 'tY]Y &.YIX.TCtu~tIX'Y.'ijy 't~ &''1000Y, 1j OTCOLIX. 'Y.IX.t &'TCO 

39· 'ApX(f'-· Ku1tp(O(vou, XeovoJ"oyt~dJ '[a-r:oe{a "Ci/r; v'ljaov Kvneov, 'Eve'dO(, 1788, 

cr. 55. 
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5~1. 5qdlL 'Y.l23'fiU..o 'l)d31..oj'('X)Gb.o~ 513 A'Y.l.oU.9d~3'lL~ 5b )OX101.~X 10 X(~ 'u.eGb 

-)3,(3'1.m.J..i 51,(9lL If. 31./f.'fi u.e~.1.MJ3i 5qrloOeu.'(lL '1 32QO '5'Y.l).o'Y.l'(u.3'( 523X3An.o 5'Y.l 

-)dJ..~ 5~1. '5¥f1od~llLi :mA)3xi 500d~9d'Y.l8 5'>\l.1. ~g 5'Y.l'(9, ,d''X)ll ·OOe'/f.lL'Y.lV 5(l)3''C9lL 

«5'l).ooolLrl~V» 5(&1. A,1[.'fi,x~ A1[.l. AOo~'fi~x ~A ~lg A?O.ooX.ol M.9)(md3lL A(l))l.x'Y.ld:olL Mf)A 

-11.A'Y.l:]08 513.o<)1l.lL1d3lL 5'Y.l'('(~ 5113 l'X)x 5(l)lL9, 'A(9Au.X'Y.ld'Y.l:r A(9.1 'Y.lI)32'Y.ld13lL 5u.g<)11/\ 

·(oP!l(\0W M(X1010lL(\)I) ·X-TI S&9-SJ;9 ~O.l. fIOAO;1 'lO.l.fIOr'( 

1O.l.I\OC/3I\ocb ~1(\1OV' I\'(.l. (,WlO.l.!l7l01OlL fTI I\0107lX!l1~ I\~OO(\AOV, :10I\90X 10X11\<')11O!l3W 'SO(}uUPV 

-'Y.lrl If. ')?O'r10dg1lL~ 1'Y.lX1g,'Y.ldy, 1'X) MA9'fi 1'Y.l)l .1'901.00911. 'elL AQX1/\u. '('(~ (&J..1rl~ ~rl 

51,(9lL 5<p u.e,/f.d1J.l3i1g 5'Y.lA<)11'X) llL~ l'Y.lX A1[.X01d3lL 1,1[.1. 513 'Y.l)n 1 '(0 lL 50 Aqdx?Orl 

llLi 3.oU2~dx3'lLi 'QoQ.Q'X) ,1.3'fi u.e,<)1/,u.AO.o '50eu.lL~v If. 'A9'fi0>1Au.'('(3:, Aqx1.1m.o'Y.ldx 

-lW l?OX Mo<'ll.)J..?O'(3lL01?OJ..1V Aql. ~rl 5Q0rl.o3g 51J.l 5C}0X1J..o'(QAXn 5Qo.1 l'Y.lX MOt;? 

'5C}0X1dolL'fii ,:OX 5QOXU:or\03'AlL '5C}OX1J..O'(OAfH SQ0l. 5(9xdmg 'l)OQO 3 A'X)i\Y. ·A1,(9lL 

5u.l. I Ma.QO'(lL AQ.1 ~lg MdlL'fi'Y.l,()d3lL 513 1\3313g?A~ t.1[.1. A(l)A9dX A(9xl'X)'fi(l)J A(9l. 



{l7twpEl~ b1:EOSEV XaL hErSEY 1:'ije; &pOo"ELp&e; llEvW',oa'X1:UAOU ev8a Xc('L xpU-
7t'Uat, O"rt~Aata, 'xp'Y)[1vol, xap~opat, xP'Y)O"<pUyE1:(I. ll7t'ijpXOV ota 11:pOq?UAa~w xaL 
U7tO 1:~V oaO"wo'Y) 7tEPWX~V, BEOaW01:at co01:0 &11:0 7taAata xo:,AaO"[1a"Ca OLXt
O"[1WV xaSwe; xaL fl.txpWv Otl].O"W'8EV1:WV va(crxwv (E~wxxA~(J(a), we; "CoO &yDou 
rzwpylou xncrl-'-EVOU h1:0e; o"rt'Y)Aalou (xpU7t"C'Y)e;), 1:"ije; &ylae; Maplv'Y)e;, "CoO 

Aan1']8oc;, But:()(V't~vot xpovm: ' Apyupouv 3LcrxapLOv IT()(pLcrTavOVT()( TO,)<; yafl.ou<; TOU 6()(ut3 

fl.€: TI)v Me:AXOA, epyov TOU 612-625 fl..X , (Kurcp , Moucre:~ov, A /crl4 

aywu 'Avopovlxou ([1E: "COLxoypCf.<pla<,;) , 1:00 'ApXayyHou, "CoO &y. rEwpylou 
'E~wptVoo,"C'ije; llavC(.ylae; KpWtw"Ct,O"vae;, "C'ije;[1ov'ije; "CWV KIXSapwv btL "C'ije; 
~ouvaxopuq?'ije; 7tpOe; ouO"'fL&.e;" v01:1we; xaL &;va"CoAtxWe; "CoO &y. llauAou x.a., ot 
7tEptcrcrO"CEpOt "CWV o7tolwv ecpEpov tXv'Y) "Cotxoypaq?twv, AEl4'et,va "C'ije; ~u~C(.v"Cw'ije; 

&ywypt;t.cplae;. Ta e~wxxA-ijcrw, ExEtVC(. xed 'XCG"Ca -r'ljv 7tEpDooov "CWy &'pa{)txwv 
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E7HOpOiJ.WY Y.;IX'tEC't'1(Ory,y 0XL iJ.0YOY 't07tOL Aa.'tp'e£IX.~ ana 'X.IX.t OLOIX.')(.'t"~PW" de; ayo.-
7tA-Ijpwaw oe 'tWY aAko'tE AEL'toupyouV'tWY «yvflyaOW(!xe[wy» EOLMaXloV'to de; 

IX.lJ'ta x,at 'ta &n'Y)YLX,x, rp6;iJ.lJ:IX.'tIX.. 

'Ey auV'ouIX.aiJ.4> AOmOY, 'iJ.E 'ty)Y xpLa'tLo.YLxy)y 7tia'tw iJ.E"tEOioE'tO EY'toe; 

Aant}8o<;, Bu~c(v'nvot XPOVOL: b.LO'xapLOv apyupouv, 1tC(pLo"ravovTc( TOV b.C(utl> EPx6fLEVOV 
1tpOC; TOV ~C(fLOU-IjA, ~pyov TOU 625-630 fL.X . (Ku1tp. MOUO'ELO). 

wJ'tWY 'twv yo:.taxwy 'tYie; Aa7t-lj80u, ')(.IY,t ')(.IX.'ta 'to&e; xP'Oyot>e; 'tWY OLWYiJ.WY, 'to 

ZAA'Y)YL'X.Oy cpwe; XIX.t tOe; aUyEXELo:. 'tWY E7tt ZAA'Y)YOpW~rxYi<; 7t'EPLOOOU ruiJ.Yo.

aiwy ana x,at 'tWY 7tpw'tw'y, 'I1E'tE7tEnIX., ~u1dIX.Y'tWWY XPOYWY (1)IX.Y 1I ~IX.mAOiJ.-Ij

'twp 'AyiIX. 'EAEY'Y) LOpUaEY «'AuuOYJfliut; UUt ([J(!0'JI'llO'l'I7(!W 7WtxiAWY flU{}fJ

OSWY» 'ta 'X.aAouiJ.EVIX. «2:novoamu» , ELt; 't'a 07toIa ')(.IX.t xIX.8wc; 7tEpLyp6;cpet 0 
AOYWC; apXLE7tiaX0700e; Ku7tpoU <I>LA08EOC; EOLMaXle1)O, [JiE'tIX.~& anwv, 'Xo:.t 1) 
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Pr],COpL%yr· Kiht OEy ~aihY p.OyOY iht &.n~7tO;nYjAOL &.pCf,;t.h=t €7t~OpofWot =t 
7t~Lpa:t~"CihL 7tOU €7tECP~pOY 't~Y X/k"CIha'tpOCPY)Y, &.na Xiht ot =w,,7toy'tL,afLot &'7tO 
"CpofL~pae;aEWfLotae; OOY'~aELe; 7tOU E7tA 'Y]~ihY Yvlht &n~ 7tOA'ELe;, 't~y IIih}:ihl7tihcpoy, 
't~y 'AfWoBouv"Clh, 'to Koupwy, 'C~Y ~ihAafL"Cvih, OLa ya €~ihyaY%MSOUY at Aih7ty)
SLOL Ya %ih'tihCPUyOUY de; 7tAYjaLEa't~pih, 7tA~Y &.a<pihAij fLEpYj. EIvihL ~uvoYj'tOY IhL 
iht 7tpox.AYj,SE"CaihL ='ta 'toue; ~u~(J.Y"CLYo&e; XPOYOUe; d.Y'tl~OOL aUySij%ihL, xd ~1e; 

't~Y M~YihA6yYjClOY '\-LE "Ca 7tAOUaLih &.xpmm "C'Y]c; 'tPWyOUOLih, ·€7tEop(WaY ou'afL~ 

YWe; Ele; 't~y OLih"Cy)p'Y)aLY %ihl &'yO;7tW~LY "Cije; 7tpOOOOU )(.(J.t 'tije; &'%fLije; E1~ 't~Y 

(molay /tcp8IhaEY ~ AO;7tYjSoe; ="Ca 'ta 7tpoYj(iOUfL~Yih E'tYj, oLa Ya Eupla%~"CihL /tVih 
'tfLijfWo "Cije; &.pX(J.l~ 7tOAEWe; U7tO 'ty]Y SO;Aaaaay %ihl &no €y'tih<PLaCl'fLEYOY ll7tO 'ty]Y 
rijy . Auo fL~YtXAOUe; a~Lcr[J:OUe; xih'ta "Coue; 't~AW'tihloue; ~U~ihY'tLYOUe; xp6you~ f!Nih

cpEPOUY ot XpOYOYPtX<pOL de; 't~Y Ku7tpoy, 'tOY ZYih mpl 'to 1492 'XJiht 'tOY hE
POy 'to 1547. ALEx.plyOY'to ofLwe; )(.(J.l fL~XPL "CWY XPOYWY fL(J.~ &'7tOa7tihaSEv'tih 
Ex. 'tWY ClELOlfLwV 'tOLXW[J:ih'tih 'tOUOU'tL%OU AL'fLEy06pihXloY'~ €Y'to~ 'tije; SaA<X.Cl'aYje; 
7t<xpa 'ty]Y &.%'t~y «(levo'Yj 1O'V naena» fLE'tih~U 'A'Y)p%w'tLaaae; 'X.iht BihaLA~LtX'tYj. 

IIihpa 'tae; &.y'tL'~OOUe; aUyS~Xihe;, 7tOU €fLECl'OAtXo'Y)aaY X:iht we; ~o'Y) €a'Y)fLELW8'Y), 
~ Aa.7tYjS~OEy E7t(WClE 'I' &,yS'Q we; 7tOALe; &'7tO 'tWY XPOYWY 'tOU M. 'AAE~tXyOpOU 
%at 7tpO'Y)YOUfLEYWe; &.x.ofL'Y) ].1EXPL 'to "CEAOe; "CWY BUSih'Y'tLYWY XpOYWY,7t'OU %aAU-
7t"COUY fLihXpay 7t~ploooy 1600 hwy. ALa ya o~(J.'t'Y)P'Y)SOUY )(.(J.l [J:EXPL 'tWY Xpo
YWY 'fLihe;, &na Y)fLL'Y)pEmw!J.Eya Yvlht r,.Uih de; =A~Y %a.7tWe; y.xx."C!ia1J(x>cHY, SCI.U

!J.tXaL(J.. [J:YYj!J.Etih ~~'oawOY'ta 'tY]Y Aih[.mpo't'Y)'tih xal 'to !J.qihAe:IOY, 'ty]y &'x!J.Y]y %ihl 
'tOY 7tOAL'tLa!J.Oy 'tije; 7tEPLCP~fLoU au'tije; ~OAEWe;, 'tije; (I7tOlihe; %iht OU'OE7tO'tE't -l)nOLW
S'Y) (; EAA 'Y)Y~Oe; 'tp07tOe; ~wije; oihE =l (; A(J.%WYL %Oe; &.x.6[.L Yj xapih%'ty]p 'tOU 7tA 'Y)
SuafLou 't'Y)e; . 'EY'tihUS(J. OE Sa 7tPE7tEL ya ylY] &.Yihcpopa de; 'to Y)fLL)(.(J.'tE.a"Cp(J.fLfLE
'10'1 vatoPWY ~'1e; 'to €7tt 't~e; ~Op~l'ihC; U<¥'Y)A ije; %(J.t &'7tO"JtPY)fLYOU 7tAWp&e;i) 'to 
E7tt 'tije; xopu<pije; aXEOOY 'tou Kopyol) E7tt 'tou IIEY'ta.oih'X.'tuAlOu xd EY'tOe; 7tUXVO
CPU'tOU %ALWoc; x'tLaSb ~1e; 'tLfL~Y 'tij~ IIihvayl(J.e; 'tWY KplYWV f) KpLYLWY (07tWe; 
)(.(J.AE"C"CIhL,). EIvihL X:lht 'tou'to xih'Bwe; %cd "CaU7tOAOmih E'~W%%AY)aLih X:'tL'CJ[.LEyOY 
&'7t0 'ta tOLih XEPL(J. "Cou {17t0 OLwYfLOY <pL),oXplCl'tOU "Co't~ AMU, ].1E 'ty]y oLwpopav 
O'tL eIYihL %ih'taa()(,wihafLE'Y'OY de; crxijfWo ~u~O:XY"CLYOY fLE"Ca eOAOU . 

MEpLX:Ot 1crxuplIaS'Y)Cl(J.Y u<¥'Y)),a hE"C 't~v U7t(J.p~LY \-L0vije;, Y) &.vEY'Epalc;, 't1]<; 
0fLwe; ~[e; 'tOY &'7tO%P'Y)fLYOY Xiht OUClOih'tOY Ex.E"CYOY xwpov, OL'X.(J.L'OAoy'~"C fL&UOY 't~Y 

U7tihP~LY &'a%'Y)"CYjplou 7tihpa fLOYije;. ALo"CL '!-1OY~ 7tpOU7tOBE'tEL 7t~plyupoy, ihUAy)Y, 

40. KV71f}LQud Xf}ov£ua, 'I'€UX' 'OX:TW(3p. 1924, cr . 238-240. Kat do; apXLfL. Ku-
7tpLaVQV, ~VS' avwTepw, 380 (vea ~xaocrLo;, cr. 579). Kat do; 'AEl. :EaX€AAeXpWV, Td KV71f}w

ua, '1'. A', cr. 472. 'E7t[cr1jO; xat do; Mas Latrie, t. III, p. 491, XOtElwo; xd do; Lacrois, 
Iles de Grece, p. 62-63 . 
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XEA.A(cx" X'ij1tOV, EVW Et~ 'tYJV xex.'tWCPEP'Yj 1tEpLOXYJV [le 't~ 9c6poc.'tV(. XUltIX,PLcrcrO
OEvopa 'Xcx,L Et~ 1t'OAU cr'tEVOV XwpOV 'OLEXp(VE-CO 1)[lL'1JP 'EL1tW[JiVO~[lLXPWV OLl(X,cr'ta
aEWV yao~ xex.L xaAal1[1<X.'tcx,[lOYOXWpOU olx(axou [lE ELcrOOOV 1tpO~ 'tov v:cx,OV xex.L 
i1XEOOV o(Xw~ EvOLa[lWOV cx,UA1jV. aev cIVcx,L tcr't0PLXW~ E~'Y)XpLOW'[levov 1tO'tE 
6 vcx,o~ tXyY)yep8'Y) , 8~ 1tpe1tEL oe v~ ~'to X'(i(0fW< 'tWV 1tPW1l0xpLa'tLcx,vL'XWV Xpovwv, 
OLO't'L 1) otx:ooo[1YJ_ tXcp' Ecx,Ut'ij~ XCkL 0 tX1t6XEY''tpO~ tX1tpoaL'o~ xwpo~ E\-LCPCk(VOUV 
Xt(~\-LCk ouXl \-LE'tV(.YEvEa'tEpov 1:00 H ' \-L.x. CkL 'X('I.( 't'ij~ CkUtij~ 1t'ep(1tOU E1t0Xijc;; 
'tWV tXpdin<.wv E1tL-0P0\-LWV, (J,v y.:ai 'tWe~ xpovoypacpoL to ExA:tX;\-LOavOuv w~ x'til1[J-cx, 
toO la' cx,L, I(;(k't' E~cPcx,A'[Ji'V'Y)V 1tavtw~ dx(X,O'icx,v. MiCk O"Xe'tLXYJ tXvacpop~ tof) 
B. Mmipaxu, Em(jxecp 8evto~ to 1735 tOY V('I.OV ExeTvov ~~ 1tAYJPocpopeT: 
«' Ynaexet v'tjJ1]},a eni "lWY oeSWY StSea a1]paYHX~ Moy~, vno 1~y (moiay 
{'n~yew ~ ,UtXe01Sea aV11] Moy~41 we:; ayacpseet ~ naeaooate:; xai we:; (3eoat
oiitat ano 1a xatctAoma naAatWY xai -ryeetnwpsy{J)')! X11]eiwy. 'H aexaia 
eyxa1aAdet,usY1] 1110y~ eve[axewt ete:; ano,uoywpeyoy peeoe:; ,uew(v vytetYov 
aeeoe:;, nAl)aioy n1]yije:; xa--8-aeov voawe:;, ete:; 10 p.eaoy nOAV nvxyov oc!:aove:;, 
o,nov OEY eveiaxete:; CHAO oeYOeOY eX10e:; weaiwy xvn,aeiaawy. Ovoeno1£ 
eLOOY 10aOY weaioy ,useoe:; aU axov' vneeoa},ASt Ota 1fje:; wno--8-eaiae:; 11)e:; 

axop.1] xai 10 oaawo-ee:; neetOaAAOY "lWY Moywy Wv oeove:; "A1?w . . ' Ynaexet 
,uexet O1l,UeeOY ,lttXeoe:; yaoe:; ,UE: "leOVAOY At--8-oxuawe:;, 1i!/t~yoe:; en' OYO~i~aU 

1fje:; Eh010XOV. Elyat nOAv naAatoe:; xai StOwOeeonoe:; ( .... ) ~ ayaoaate:; 
eLyat ovaXOAWU1.t1] xal (1oawe:; Ota "la X1~Y1]. 'Hp.eeay uya p.e1eD1]Y exei 
,una HYOe:; UI)Y /wyaxwy ('tof) ~LVCkl''tLxOf) MetoXiou Bcx,criAeLa~, 1tcx,p~ 'tof} 01t'Oiou 
EAa,Oe mL t~~ O'XetLm~ w~ cpCkiVetaL, 1tAY)POCPOp(cx,~) xaet'JI neoaxvy~aswe:; xa£ 
My -ryoVyap.l)Y ya eyxawAei'IjJW a,ueawe:; 10 ,ueeoe:; AOYIP 1fje:; anSetyeamov 
Weato,11]We:; WV wniov. 'Qe:;' ex wvwv eaxsOiaaa wvw, oaoy -ryfl7t0eOvaa, 
f.tS"la neoaox17e:; , neoe:; xaew 1WY ayayywa"lwy xal aXe0a1WV 1WY &.,uae1WAW1!, 
Yeacpo,ltevw?! ,ltOV»4.2. 

aLeaw8y)O'eGY o[J-w~ 1tepLxex.AAij xed tXXEpcx,Lcx, MV'Y)[J-etCk ~U'Sa,VtLYij~[J-erCkAO-

1tPe1teiCk~ , [J-e'tCkyEvea'tEp(x' 1taY'tw~, 't~ o?'toTc(' tXYY)"(ep8Y)=y [J-.ec~ 'tYJY tX1teA·w8e
pWO'LV 'tij~ Kl17tpOU, 'tYJY o1toiay hupi:wO"cx,y ot "Apcx.:oe~, tXo/00 xC(,'t-EAaOOV 1tPW
tOY tYJY ~cx,ACk[J-tYrt. I(;(kL 'te~w'tcx,ia;y 'tYJY Aa1ty)BoY, 1tOA.LOpX·~crc('Y1:eg (X,utYJv Xcx,L 

4I. «'R (J.Lxpo-dpcx cx()TIj Mov~», de; TI)v 6rro[cxv 6 Mmipaxu eXVCX tp€PEL on «Urr~YE't"O» 
de; 't"~v «Itrrt 't"WV bptwv (1)(J.cxv'LX~ Mov~» 'Ij't"o 't"o Me,oXLov :ELVa -r'ije; 'Ay . Atxcx't"Ep[v1)e; 
&VW8EV 't"ou xwp[ou BCXcrLAELCX, xcxt ,0 6rroiov dVCXL rroAU (J.E't"cxYEvEa't"Epov -r'ije; 't"WV «KpLVLWV» , 
Y: rrEpLOua[cx 't"'ije; 6rro[w; trrt ,oupxoxpcx't"[cxc; rrEpL'ijA8EV de; 't"o ME't"0XLOV :ELVa, tvw tXXA1)CJLCX

nLXWe; «Y: trrt 't"wv bPEWV (1)(J.CXV't"LX~ Mov~» urr'~YE't"o de; 't"~v A&rr1)8ov, eXrro LEpe:i:e; 't"'ije; 6rro[cxe; 
6 vcxoe; EAEL't"OUPYEL xcx't"a 't"~v €Op't"~v 't"'ije; 'Yrrcx1ttxv't"'ije; O't"E xcxt trrCXV1)yupL~EV, ala va dVCXl 
x&rrwe; auyxExu(J.EVCXl cxL rrA1)potp0p[CXl 't"ou Mrr&pcrxu. 

42. ' A8. IIcxrrcxYEwpy[ou, «'R IIcxAcxLOxpla'lcxvlx~ xcxt BU~CXV'lV~ , Apxa LOAoy [cx xat 
Ttxv,!] 8V Kurrpcp XCX't"a't"a ETIj 1967-8», eXv&'t"urrov, 'AnoaroAo, BaevafJa" AEuxwa[a, 1970, 
a . 79-80. 
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Adn7J8o" IIpu)To~u~~\I'n\lot Xp6\1OL : 'Apyupo\)~ o(o'){o~ [LETtX [LEY&A'I)~ XUXA~X'ij~ ow;xoa[L'l]

aEu)~, 7t'EP~~~AAO[Le\l'l)~ &7t'O t7t'(xpuaou~ XUXAOU~, aTO [LeaO\l TO\) 67t'o(ou aT~Upo~ [LETtX [LO\lO

yp&[L[L~TO~, s:pyo\l TO\) 605-610 [L,X, (Ku7t'p~~xO\l MouaELO\l ) , 
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OLa -CWV -CELXWV ElcrE),.J8ov'tE<; 'X.a'tE·Cl'tP'Eq>,(X,V 'j{,(X,t EAEYJAri'tYJOctV 't~V nOALV 'to 
653 - 4 [L.x" 1 EvW 7tapD.a60y Dcroue; Yjouy1j6'Yjcra'Y 'I' &'YEUpOUY 1DOAU't([L0Ue; 6'Yj
cr<Y.;upoue; Ete; xpucrOY )(lX,l &pyupOy43. Ll(' aut1jy, s~ &Uou, I:~ya:ll:(ay xal ~ 

/ [LE'rax(Y'YjOLe; 'tOU 7tA'Yj6ucr[LoU 1tpOe; tae; tmWpE(ae; "C1je; 7tapaXE([LEY'Yje; opocrE(p,xe; , 
xa6we; 'XJ(J.l EtC; &.yaAOyoue; 7t€pmtc.1)'C1€(C; &UWY 1tapa%t(WY 7t6N€WY SYEy€t04

\ XW
ple; D[LWe; %al ya EyxMaA,€(<j>oUY t~Y 7t€P('ox1jY, &'vav:dyaytEe; t~y sm,crtpoq:>~y 

E7tl '[L(J.xp6y, ~ (l7to(a xal S7t€tEUX 61J 7tEpl ta [LEcra tOU 8' aL (960) DtE ~ Y1jcroe; 
&'1t'YjAw8€pw8'Yj {I7tO 'tOU N(%'Yjq:>6pou qJWY...a. ea 7tPE1tS( D[LWe; ya s1D(J.yEA8w[LsY 
etc; tOUe; 1tpw"t'oou~'o:,ytWOUe; xp6youe;, 1t(~pa t~Y 7til,pS~OA~Y tWY &'PC(.O()('WY Em
opo[J.WY xal t~y 7tapEx%),(cr(Y tOU 8E[L(J.tOe;, Xata toue; cmo(ouc; ~ A&"7t'Yj8oe; {m1jp
~€ 7tPWtsuoucra '[L(,xe; Ex tWY xIX6opw'8EYtW'Y <be; M'Yjtpo1toAm%wy E7tapx(WY t1je; 
'11jcrou, O(a va &'1totsMo'Y,) aut'Yj Eopav OW(x'YjI:OU ()('O'lcrouAaptOu) 45 xat sm
crXOTC1je;, xata t~V cr€(pa'Y xal <be; &'vaq:>EpSta( de; t~v A ' EY N('X;Cktc{_ OtXOU!J!E
V(X~V ~UVOOOy ~ cru[Lf1Stox~ Ku1tptwv Emcr'X;67twv. 

B' . ' Apa~lxcd E1tlSpo(J.ai 

lIaps[LMUoyt'(J,( D[1We; [LE: vq:>oop6t'Yjta at 'APC1JO(XCkl Emopo[1at, O(a tae; 
cl7to(ac; Evocixvuta( 7tapE[Loal:(XWe; &.va{j)opa <be; 7tpOe; 1:0 8E'[La, 1:0 (molov 
XatEcrt'Yj crooapov 7tp6oA'Yj[L(J. t6't€ 0( ' &=oav t~V Bu<;;ayt(v~Y EmxpO:t€(av. At 
&.US1tO:U'YjAO( &'pC1Jo(xal E7t ('OP o[Lal xat' E7taY<iArr.jHY E7tA'Yj'r'rov croOapwe; xal 
t~V 7tap,htwv Aa[L7tpay 7C6A(V TIjc; Aa7t1j60u, ow:p'I.We; &'7t€(AOU[LEv'Yjv DX([16voy 
7CE(pat(XWe; &.ua xal xataxt'YjI:(X(l>e;. uO[LWe; 1tapa tae; AucrooAEae; Em9EcrE(e; 
[LE: &'7tE(po:p(8[1oV crl:6Aov, tae; q:>oospae; EmopO[Lo:e;, "Cae; hxa6ap((JI't(xae; A's'YjAa
cr(<J.e; 1:a ex t1je; XCk1:aX1:'~O'EWe; oswo:, b 1tA'YjSuOj[liOe; 1:1jc; Aa7t1j8'ou 7tapE'[LEWSY 
hEr, q:>poupoe; &.XOt[1'Yjt~ -c1je; 1tPOYOV(x1je; tOU r1je; . 'r1t1jp~€ ~€oatWe;O(appo~ 

xal &'7tOXEVl:pwcr(e; 'OOu 7tA 'Yj6u::r[LoU 7tpOe; 1:ae; 1tapCX"XS([LEVCX,e; 1tapUij?ae; 'tWY 7tU
xVOq:>u'tWY OPS(VWV 7tEPWXWV, xwple; va hp(~w8ouv f) va hAd<j>ouv &'7tO tOY 
1:67toy, 'tOY b7toloy 'X.al 7tapa t~Y[LaxpaV O(o:pxs(aY "t1je; &.p~vx1jc; XMOx1je; OEv 
EyxatEAE(<j>aY ot Aa7t1j'6w(. Au'tol 7tcipE[LEWaV hEI [J.EXP( 1tOU ot 'X.ICX,t,!l,x-t'Yjl:al 
E~EO(WxS'Yjcrav bAocrXEpwe; &'1tO I:~V KU7tpov. 

Ll(a 't~v &.crq:>aA1j 7tpOq:>u),a~tv 'tou b 7tA'YjSu'''fLoe; 1:1je; Aa7t~6ou, [LEtO(X~crae; 

oA(YOY 't( yo'tWOUI:(XWe; 'X.aL €tC; &.cr{j)aAEcr'tEpa O''Yj!J!E'Ca 'tfIe; 1tSptOxfIe; xal &.7tO
XEVtpWSEle; tOpucrE[1tXpO'tEpOUe; J(IT'Yjyo'tpoq:>tXOUc; cruVOtXtO'!J!0ue;, ot 01totOt Ot'E
't'Yjp1j8'Yjcray xal '[LEXPt tWY [LEcrWY 'tau Ie' at., cruyxwvEU9EV't'EC; 'X.a't67tt'Y 1) &.7tO
t€AEcraYtE<; 10(a(I:Epa xwpta %al xW[L(J.e; [LE E7t(X€Y'tpOY o[Lwe; 't~Y A&"7t'Yj6oy, 

43. G. Hill, A History of Cyprus, ibid, vol. I, p. 285 . 
44. Ph. Newman, A short History of Cyprw., London, I940, p. 85. 
45. Migne, Patrologia Graeca" CXIII, 'IEpoxAeo\)~ rWfLfLocnxou, G, 152. Kod 

d<; KW,/GT. IIopcp\)poyew'~To'/ , IIc(!! f) s fia:r: wv, G. 104. 
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xa'tzu9uycrLY 1tpo<; <Ayi.rt.y 'Ayacr'trtJ.cri('J.V Ev'tO<; 'tijg A('J.1t"qElou, Ev'opi"" crUYO:W}-lEY"Ij 
I1Z'tO; 'tij<; 'Ayia<; IIo;pcx.crxwij<;. "An "I) ~OpZt'O('J.'fih'tOAt1<1) OtihXAa.OWcrt<; Ex ou
cr}-lWY otO; 'tij<;crUyot x:ia.<; 'tOU < Ayiou E>wOtOpOU}-lE ot'<llcrUYOZQW 'tOY IIpoop0}-l0Y, 
"AylOV Aouxjj;y, OtO; }-lEOlOU 'tou'tWY OE x'Ihl 'tWY QUo 1tp0"l)YOU'}-lEYWY' crUYOt1<tWY, 
Xiht tZ1tO "Aywy Aouxay Oto;crUyorot<; 1tpo<; Aa.}-l1tOUcrihY tZnO; Xlht 1tpo<; "AylOY 
M"I)ya 1tpOc; 'tOY crUYOtxtcr}-l0 }J<p"ljy-iP7] - ilpa.xoY't('J.. ilt('J.crUyOEcrt<;, 'tEAO<; tZ1tO 
}J'F7]ya.P7], 01tOU Xiht EY'tO<; cr1t7]Aaiou tZpXihIo<; '111,0<; 'tou <Ayiou rzwpyiou, OtO; 'tij<; 
IIihYihyia<; rihAa'tEpou:cr7]<; tZya-mAtxw<; I[1E 't1)Y IIE'tpOYEt'OOYta., OUYOtXtO[1o<; 1tOV 
tZ1tE'tEAEcrE 'tOY 1tUpijYih "tij<; Xih't01tty Xiht [1Em '[1io;y 1tEp,t1tOU XtAtE't7]Pio('J. tZYa-
1t'tuX9do'YI<; 1<W}-l01tOAZW<; 'tOU KihpwOa. OUOE[1i('J. 1'0'tOptx1) 1t7]y1) tZYih'FEPE'tiht 
1tpo<; 'tOY KihpaOa, X('J.ElO'tt OEY tZptEliJ!EI ~ioy' Ecr'tW' Xlht <»<; XtO[1'Y1 1tEp('J.Y 'tWY 250 
xPOVWY, Ecr'F('J.A[1EyW<; OE crxE'ti~na.t 10'topt'xw<; a Kapaoa<;}-lE 't1)Y}-lEOihtWVtX1)Y 
Aa.}-l1tOUOihY Aa.1t7]EloY. Kat &'1 EO'F('J.A[J.EyW<; tZ1tOoi'OE'tiht 1o'topt1<0C; OE01[J.O<; J.1€ 
't1)Y A&..[J.7wuO'ay Aa.1t'Yf90v, YJ <JXE'ttxO"t7]<; 'tOU oW[J.ou OEY ELyat 1o'toptx1) tZn' 
tZ'F0paxupiw<; 't1)Y tZPxat'ox('J.1t'YIAi('J.Y 'tWY 1toAu'tiJ.1wy El"l)craupwY 'tij<; A&..[J.1touO'a<; 
X('J."CO; "COY ME'Oo;iwYih 7t'OAEW<; Aa1t1jElou . u O't('J.Y X1hI X1hEl' OA 7]'1 't1)Y Ota.PXEtihY 

'tij<;, 'OElWiJ.:ihYtXijr,; XMOxij<;, 1tp07]yOUll-EYW<;, el<; 't1)Y A&..1t"f/Elov <1><; EOpihY olOt
x7]"Cou 1tpocr1jPXOY'to OAOt 01 xa.'tOtxot "CWV' 1t'ihpaxEtll-EYWY xwpiwy otO; '10; XMih-
e'"\"\ • ,~ , " ""\ _.' , "0." ( , UihAAOUY "Ca<; «ih1t'OUEXO';"CWcrEt<; ih1t ONJ" "Cih yEYY7]'~"Ca Xiht XihuE Eya<; Xih"Cih 
xE'FaA 1)'1) EYih ypOOt X1h't' E"CO<; )} 1tpOC; ouY't1jP7]crt'Y "CWY Toupxwv 0'tpa'ttw"Cwy45a 

a K('J.p,ma<; ~"CihY tZx,o-ll-7] o"C1)Y «IIE"CpoYEt"COytO;)} 1t0-P~ "Co&<; MUA'OU~" 1tAouoiu:y 
1t'"I)Y1)Y 5Oa'00<;, xwpt<; XaYEya 1tPOYEYEcr"CEPO cruOXE"CtoO[J.O[J.E 't1)Y <Icr'topi-o:y 'tij<; 
1tEPlOxij<;, YJ hU}-lOA'oyia OE "Cij<; ovo~l.rt.cria<; K('J.paJ6a<; &}-l<p tcr'o7]"CEI'tiht , Xih9000Y 
Xih"CO; 't1)Y 1tEpioooY 'tij<; tZY<t.1t'tU~EtO<; "COu c1<; XWi[10;)WALY 'OEY xa"CEcrxw&.~OY'to 

xapa.otih, xa&w<; 10xupi~oY'tiht ouoE 1tAOtapxouc; fj E<p01tAtO"CO;C; tZYEoEt~E 1tO'tE 
a KihpihOa<; (row<; OtO; "t"a<; <poOp"COEX<pOp"CtO'crw; tZ1tO 1tpOIJEyyi~'oy't'« XlhP®tih E1C; 
1tapo:.xEt[1EYih<; tZ1to&1jxa<; "Sou ll-EyaAE}-l1tOpOU Xpt'cr'tdO. IPtAi1t7COU Ka"Coup7] 1tihpO; 
"C1)Y 'Acr1tp06puo7] '10; 1tpoijA9EY YJ hUll-oAoyia Kihpihtlo:<; tZ1tO Epya'~o}-lEYOUC; <poop
"COEX'FOP'tW'ta.<;) . 

<li Xih'ta.A7]~tC; oftEY c:~<; Aa1t1j&ou U1tO "CWY 'Ap-i6wy, &'1 wiht OEY U1tijp

~E 'tEAE[W<; E~OU'ElEYW"CtX"~, E1tE'F'EpEY o}-lw<; 'll-zya.Aac;: 1tEpt1tA:ox&<;,ll-iih Ex "CWY 
a1toiwy YJ 1tihp('J.X}-l1) "Cijc; 1tOAt"CtC)"CtXij<; tZYOOOU X1ht YJ ('J.ryA7]"C~~ 1tEpiAa[11tP'YI<; 1t0-
AEWC;Ot'EAUI&7] 0XEOOY ll-E "C1)Y tZ1tOXEY'tPWOLY "COU 1tA"f/8uo}-lou, O'tlhy X'iht xih8w<; 
a lo't'opt,xOC; OUyypih'FZVC; Sir George ffill d,Yih'FEP'Et iht a Mw 000 t 11,<;, (}JuptoC;), 
"Co 635, E~ih1tEO"CEtJE 1tElp('J."CtxO;<; OUVa.}-lEt<; ll-E O'tOAOV tZ1tO 500' 1tAoIih X1htll-E 
E1ttXE'FaA ij<; "COY OihP('J.X'YIYOy E1ttOpOpo'Eih ' All-1to\> "AA 'A6a.p, '11,1 a1toIat icr'tEYWC; 
E1tOAtopx7]cray "C1)Y Aa.1t''YIEloY, EYW «01 XeX."tOtXlOt 'tij<; Aro}-l1WUcr.rt.<; A<ih1t"~90ul ~1j~ 

"C"I)0ihY 1tPOcr"C!(l,O(.ihY' 1t,(,crw tZ1tO 't~ "CziX7] "Cije,; 7t'OA"f/<; "COUC; (ll-Ecra. tZ1tO, Ev'tO<; 'twv 

450(, 'ApXtfL. KUITptIXVOG, Xe01lOA. '/aweia -efir; 1I1ja~v KV1'l!2ov, 'EV~"[IX, 1788, cr. 449 
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'tE:~xwv) , 't~v o1i;obrx.v ot l:aprx.x:f/vot btOA~6pxrJcrrx.v. or 1tOAWPXrJ't~X~~ f-LrJxav~~ 
crcpUpOX01tOucrrx.V f-Lepa-Vux-ca 'ta. 'UE[XrJ X~ ot X(hO~iWt &Vrx.yx,&'cr'trJx,~V va. 1ta
paoo90uv. EIXrx.v wcr't6cro &'1tOcr1ta.crE~ &1tO 'tOY l:apax,rJvo cr'tprx.'trJYO 't~V (m6OXE
crrJ va. f-L~ 'tou~ X,a.VE~ x,~x,6, Civ 'tou 'OLVav I5Aou~ 'tou~ 9rJO'aupou~ x,at 'ta. 
1tAOU'trJ 'tOU~. "Evaf-L6vo &'1tO 'tou~ ,e.,-po;upou~ 'tOU~ o~v 9a. 1tapa.'OLVav at x,a.
'tOtX,Ot 'tfj~ «Aa.iJ-7toucra~» Arx.1tY)90u, x,t au'tov 'tOY hpu~rx.v ~a9~a. cr'to XWiJ-a»46. 
'E\l'to~ 'twv 't'E~XWV v.fj~ 7t6AEW~, Aa1tY)90u m'tecpuyov %rx.t 1tpOcrcpuyE~ &1tO 't~v 

&'px:rx.[av E1t(crrJ~ 1trx.pa.x,nov X,U1tP~rx.x~v 1t6ALV Kwvcr'tav't[Irx. xat aAA~~ lmo 'twv 
l:apax,rJvwv xrx.'tax,'t"'79E(cra~ X,U1tP~rx.x,a.~ 1t6AE~~" ~A7t(.crav'tE~ o~a.crw<nv x,rx.l 1tPO
cr'tacrLav. 

'R ~u~rx.vn vi) Aa.1trJ90~ eArx.'iJ-1tE d~ &cpa.v't'rx.cr'tov cr'YJiJ-ErOV &1tO 'tov crucrcrw
pcugev't<X. hEr Xpucr6v %at apyupov, &'1tO 'tou~ 7tOAU'tniJ-OU~ Al9ou~" 'tou~ &'iJ-u9Y)'tou 
&~[a~ 9'Ypaupou~ 'trJ~, o~a. 'tou~ 01to(ou~, ~ CPY)iJ-"/) 7tpocrdhuO'E 'twv EmOpOiJ-ewv 
't~v hcr'Cprx.'td«v x,al 'X;a'ta.Yv"trJcr(v 'trJ~' Ll~a. 'tou'to Yval &'7tO Aa.iJ-1tOucra 1t6A~~ 

1tEp~fjA'9EV E1~ 1taprx.Yvf-LY)v, o~a. va. E1trx.VEUp'f,J ')(;rx.t 1ta.AW 't~v Cp~iJ-'YJv 'trJ~ iJ-E'ta. 
't~v &'7tEACU8epwcr(v 'trJ~ (mo 'tau N~x,W6pou <pwxa, w~ 7tEPWX~ -xrx.t ~u~ 'tfj~ 

Bu~:a;\I't~Vfj~ Emxpa'tdC(;~ d~ 't~v o1to(av mt OA6XArJPO~ ~ KU1tpo; 1tEp~EAaiJ-M
vno, 1tEp(OOOV El~ 't~v 01tOL'av rx.i 'Apao~x,rx.l tmopoiJ-al u1tfjp~av l)(.a'taAu't~xrx.l 

o~a. 'to BU~«\l'tLVOY xpa.'to~ , Ecp6crovao'tat t1tl v-axpov tcruVEX(~OV'to xwpt~ 0 
icr'toptOypa.cpo~ va. ouv(JJ~~ v' &v'tmapD,,1h,] 'ti)v &prx..o~%~V EmoouA~v xa'ta. 'tfj~ 

BuV~'rx.V"tLVfj~ rx.u'toXprx.'topLa~. 

'.QsEV 7to:pE:VeecrE:L XO:~ EV cruV't"OfLLqt YlVE:'t"O:L &vo:cpopa d.; TIjv Emcrxomx~v 
sopo:v 't"rj.; Ao:7t~eou, &7tO 't"WV Bu~o:v'nvwv Xp6vwv fLeXPL 't"rj.; EmxpO:TI)crE:w,; EV 
KU7tpcp 't"WV <Dp&yxwv, XO:~ 'toiho W.; 7tO:PE:fL~OA'~ crXE:'t"tX'~ d.; TIjv cruveXE:LO:v 't"WV 
~U~rx.V't"LVWV MV"Y)fLdwv xae6crov xo:L ~ EV o:uT{i Emcrxo~ e:IVO:L aAA"Y)AeVOE:'t"o.; 
7tpo.; 't"ClihCl. KCl~ W'; 7tpw'to.; E7tlcrx07tO'; Aa~eou cpepE:'tClL h 7to:pCl06crE:w,; 
«Ov'1:Oe; a flAyae; nai 8aVpaiOVeyae; EvJ..6.AlOe; &u iijV evUeSiOV nai dspvijv nOAt
u[av "ai OtU ia aetdiOV ifjc; aViov SVYAWii[ae; "ai rjovna8s[ae;, 1jJ~q;cp ifje; 
avw8sv xuetWe;, neoxste[1;swt en[(fUonOe; (AO:fL7tOUO"'Y)s) Aan~80v, rj ono[a slvat 
pta n6Ate; ifje; Kvneov naAatU, eyyve; ifjc; 8aAad(frJe; 8SPcAtWPSVrJ, "a8we; "ai 
!fwe; (f~pSeOV q;a[vswt. Ele; iaV LOlOv i6nov oefiiat "ai nSetUaAA~e; vaae; iOV 
'Ay[ov, nArJd[OV ifje; Ls(3arJp[ae; povfje; • AXsteoiwt~iOV». 4 7 '0 ~UVCl~ClptcrTIj.; 
I}fLW'; 'tou EUAClAlOU, I}cr't~.; &vo:cpepE:'t"O:L XO:~ d.; VClOV 't"ou &yLou ea 7tpe7tE:L va ~'t"o 
7tOAU fLE:'t"O:YE:vecr't"E:po,;. L1L6't"L 7tpO 't"ou EUAClALOU &vClcpepE:'t"O:L w.; E7tLcrX07tO'; Ao:-

46. (Ilp. L. Mocpoc(kuTI), «bnSpofL/;~ "'wv LOCpOCX1)VWV» d~ E:CP1)fL. (jj1).eA.ev6el2ov, &p . 
cpo 808~, AEUXWcrLOC, 1981, cr. 10. 

47. 'Arr:o L'vva~6.I2!Ov ",ou &y[ou, ~ fLv1jfL1) ",ou arr:o[ou ",LfL&'"'OC\ "t7)V 220cv 'Ox",wl3p[ou, 
BA. 1. XO:XXE", - X. IIocrr:oc'(wo:vvou, 'lawl2ta rfjr; '0I26o<56~ov ' E%%Arwtar; rfjr; Kvnl2ov, B', 
IIELpocLEu~, 1927, cr, 91. ~OC( d~ Mas Latrie, Chronique de Strambaldi, II, Paris, 1893, 
p. 12, "Santo Eulavio di Lapitho". 
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7t~eOU 0 t7t~ AEXEV[OU fLap'rup~cras Emcrx07t0S 0E6llo'ros (314-324 fL.X.) 48, 
hEpos Ile xa~ 7tEP~ 'ra fLEcra 'rOU /:1' d. 0 /:1[llufLos, &'v'rmpocrul7tEueds O\J-ros d s 
TI)v /:1' OtXOUfLEV~X~V I:uvollov (451 fL.X.) &'7tO 'rov t7t[crX07tOV TafLMewv49. 
ME'ra'romcreE~cra, Ws tx 'rWV 7tE~pa'r~xwv tmllpofLwv, ~ tmcrxo~ vonollu'r~xw-

Aafl:7wvO'a Aa:n1'/Oo<;;: '0 fLEY&AO<; vcxo<; 't"Yj<; MovYj<; , AXELp01tOL~'t"OU &:PXLXW<; pc8fLOU 
BCXO'LALXYj<; 't"ou E'-I:'t"' fL.X. cxt., fLE't"CXYEVEcr't"EPOV BU~CXV't"LVOU fL!: 1tpOcr8'ijXE<; rO't"8LXOU pu8fLoU 

(ax. 'A8"1)vii<; TCXpcrOUA"I)). 

'rEpOV &.vacpEpE'ra~ xa'ra 'rous Xp6vous hdvous Ws t7t[crX07tOs 'r~s 7tEPWX~s xa~ 

o EUcrE~ws (656 fL.X.) 50. '.os 'rEAEu'ra~os t7t[crX07tOs a.:u'r~s 'ra.:u'r"Y)C; 'r~s tm
crX07t~s Aa7t~eou xat d s fLE'rayevEcr'rEpOUs Xp6vous &.Va.:cpEPE'ra.:~ 0 Ba.:pv&.~a.:s 51, 

o 07tO~Os fLE'ra 'rOU 'r6'rE &pX~Emcrx67tou KU7tpou xa.:~ 'rou tmcrx67tou Tp~fL"Y)eOUv-

48. BA. d<; Kw&ua 't"'ij<; 'IEpii<;M"I)'t"po1t6AEw<; Kup"l)vdcx<;. 
49. 1. X&XXE't" - X . IIcx1tcx·Cwawou. ~v8. &:vw't"., cr. 91. 
50. P. Van' den Ven, La legende de S. Spyridon evequ~ de Trimithonte,-Louvain, I953, 

p. 90, «EUcrE~Lou 't"ou .xYLW't"&'t"OU e:mcrx61tou Acx1t-1j8oun. 
51. 1. X&XXE't"-X. IIcx1tcx'Cw&wou, ~v8' &:vw't"., B', cr. 90-91, xcxt d<; C . D. Cobham, 

Excerpta Cypria. Cambridge, I908, "CaJepio", p. I22. 
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"t'oe; u7te:MX8'Y)crIX11 "t'ov IlIX"t'pLapx'Y)V 'Ie:pocroMfLwv Ae:6v"t'LOV XIX"t'O: "hv &<pL~(V "t'ou 

de; Kt'mpov TO 117 4 ~"t'oe;. 'A7to "t'WV Xp6vwv "t'ou Eucre:~(ou (656) xlXL fLeXPL "t'ou 

emcrx67tou ElXpv&~1X fLe:crOAIX~OUII 5fLwe; 400 xlXL 7tf.eov Xp6VLIX, XIX"t'O: ~v 8L&p

Xe:LIXV ~WV 67tO(WV xlXL aXIX80p(cr"t'we;, efLv'Y)fLove:l)Qv"t'o <1le; e7t(crx07tOL AIX7t~80u ot 
'A8IXvacrLOe;, rp'Y)y6pLOe;, 'Em<p&VLOe;, 'E<pPIX(fL, 8e:oMcrLOC;:, 'Iyva"t'Loe;, 'IwtXvv'Y)e; 

xlXL Me:Ae"t'LOe; 52. ~'Y)fLe:LW"t'eOV 6"t'L ~ fLe:"t'IX"t'omcr8e:~crlX XIX"t'O: "t'o:e; 'AplX~LXo:e; em-

8pOfLo:e; emcrxorr~ e:Up(crXe:"t'O, (ve:w"t'eplX AtX7t'Y)80e;), X"t'LcrfLev'Y) ev"t'Oe; 7tUXVO<pU"t'OU 

ex"t'acre:We;, OA(YOV "t'L ~opdwe; "t'OU ~'Y)fLIXPXdou, "t'OU 67tO(OU eMcr7to~e:v 6 a7t6xp'Y)

fLvoe; ~PtXXO~ ("t'ou x&cr"t'pou) ~v81X "t'0 'Appe:vlXywydov h"t'(cr8'Y) (1926-27). KIX"t'O: 

"t'oue; fLe:"t'e7te:L"t'1X xp6voue; "t'~e; <DpIXYxoxplX"t'(w; xd 7tpOe; "t'0: "t'eA'Y) "t'OU IB' 1Xl. XIX"t''Y)P 

y~8'Y) fLe:"t'IX~U rxAAWV XIXL ~ emcrxo7ITj "t'~e; AIX7t~80U 5 3. ~E:V dVIXL yvwcr"t'OV eav 

XIX"t'O: "t'OUe; fLE:"t'lXye:ve:cr"t'epOUe; xp6voue; U7t~p~e:11 he:~ em()"X07t~, xlX8we; fLe:PLXOL 

U1Jocr"t''Y)p(~OUV, 8L6"t'L ~ Aa1t'Y)80e; e7tL <DPIXYXOXplX"t'(IXe; aVIX<pepe:"t'IXL fLe:"t'IX~U "t'WV 
" " \ '1' I fJ '11 ' '8 I p'" ' " 7tOI\e:WV e:Xe:LVWV, 7tOU aLIX « OVI\/,a~» e:7te:XUPW 'Y), VIX XIX"t'IXr-IXI\I\OUV e:Lcr<pOplXe; e:Le; 

8e:xa"t''Y)v 7tpOe; IXU~'Y)O"LV "t'WV 7tpocr68wv "t'~e; 'EXXA'Y)cr(lXe; "t'WV AIX"t'bwv (U7tO KIXLAe:

cr"t'(vou r' ~v 13 ~e:Xe:fL~P(OU 1196) xd <1le; <peou80v 't"~e; 8uvlXO"'t"dlXe; 't"WV <DptX

yxwv AOU~LVLIXVWV, U7te:AOy(~e:'t"o <1le; 7tOAU7tA'Y)8e:cr't"eplX 7t6ALe; 't"~e; Ae:fLe:crou xlXL 't"~e; 

'A WLOxwcr't"ou , <1le; apL8fLoucrIX 7teplXv "t'WV 15.000 XIX't"O(XWV 8e:8'Y)AwfLev'Y) "Le 
fief de La pison"54. 'H 8u'IlXcr"t'dlX "t'WV <Dpayxw'I-re:voulX't"wv 8L~PXe:cre:'1, <1l.; 

yvwcr't"6v, a7to 't"o 1192 ~wC; 't"o 1484. 

'De; 7tpOe; "t'0: te:po: MV'Y)fLe:~IX, 7tOU eyxlX"t'IXAe:Ae:LfLfLe'llX "t'WPIX, a'llXfLevouv "t'oue; 

EOp't"lXcr't"o:e; '10: 7t1X'I'Y)yUp(croU'I, 6p8LOe; xlXL fLE:'(IXA07tpe:7ITje; 7tlXplXfLe'le:L 6 ~u~lXv'nvoe; 

fLe:ytXAOe; "t'p(XAL't"Oe; VIXO'; 't"~e; fL0'l~e; 'AXe:Lp07tOL~'t"OU, acrtXAe:U't"Oe; 8p'Y)crXe:U"t'LXoe; 

7tPOfLIXXWV &crx~cre:we;, 7tpocre:ux~c xlXL epYlXcr(lXe; xd cruVtXfLlX ex7tIXL8e:u"t'~pLOV "t'WV 

EAA'Y)'10~U~IXV't"LVW'I cr7tou8wv a7to "t'OU IB' 1Xl., XIX't"O: 't"oue; crxO"t'e:LVOUe; xp6voue; 

1t1U 8Leppe:ucrlXv, xlXL a7to 't"OU 1573 «W~ ijYOVf-lsvla PWf-lalwv f-l0vaxwv» 8LIX't"'Y)

p'Y)8dcrIX 55• 'H tEpo: hdv'Y) fLO'l'~ fLE: "t'ov em~A'Y)'t"LXO'l ~u~lXv't"LV6v 't"'Y)e; VIXOV a<pLe:

pWfLevov de; T~V KO(fL'Y)O"LV "t'~e; 8e:o't"6xou xlXL de; 't"o axe:Lp07tO('Y)'t"ov &yLOv MlXv-

8~ALOV, hIXV'Y)yUpL~e: "t'e:'t"paxLe; 't"OU xp6vou: 15 Auyoucr't"ouxlXL 16 't"OU IXU't"OU 

fL'Y)v6e;, ~'1 21 Noe:fL~P(oU xd T~V Tp("t''Y)v 't"~e; ~LIXXIXL'I·lJcr(fLOU. Tp(XAL't"Oe; cr"t'IXU-

52. 'Arto AstroveytXOv ~L~)'LOV TIj<; iXx)'YlcrLa<; 'Ay. IIapacrxw'ij<; XELp6ypa<po<; cr"l)
fLELWcrL<;: «,5uI xSteOe; KveuJ.xov new{3vrieov tseswe; rije; ayiae; oawwierveoe; roii Xetaroii 
II aeaO'xsvije; xal we; naeeJ..a{3ov naea roii nareoe; f..tOV :Ed{3{3a tseiwe; ele; fj,v'Y}!-loavvov Bv rii 
ayt~ xal [seC} IIeo()iast rwv asnrwv aextseiwv rijc; aytwrdr'Y}e; M'YjreonoJ..swe; Aam]()ov. 
8V eUt 1871», ~L~ALOV -ro (,rtO~ov xaL 6:.<; Y.A7JPOVOfLLXOv 3LE-rf;pE:L (, \lLO<; TOU rtp6nO\l IIarta-
6EOtpciV"I)<; (6E~O<; EX fL"I)-rPO<; TaU cruyypaqJ€w<;). 

53. L. De Mas Latrie, L'Ile de Chypre, Paris, 1879, p. 40. 
54. L. De Mas Latrie, L'Ile de Chypre, Paris, 1879, p. 40. 

55 . 'ApXLfL· K\lrtpLavou, XeovoJ..oytX'" 'Iaroela rije; v1)O'ov Kvneov, 'EVETLOC, 1788, 
cr. 74 . 
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ροει8~ς μετΟι ίιψ'Ι)λοu θ6λοu εlς την 8ιιχστιχuρωσιν τών ιΧψί~ων με χιχμΎ)λότερον 

προς τΟ tεpον θό/.ον Κ<ΧL ~μtθόJ.ιον έπt TOU :\ιί.pθ'Ι)ΚΟς, έκοσμε~το 8ι' οcγιογpιχ

ιptώνΗ, ΟιΧ πρέπει aε νιΧ ~το κτίσμιχ μ«λλον ':"OU Η' ιχί., κιχ~ πρlν είσβά.λοuν oi. 
Φριί.γκοι είς τ-Ιjν Ι<uπρον. "Αν χρονολογ~τιχι ώς κτίσμιχ τοu ΙΒ' ιχι κιχl τοuτο 

ίσως ιΧπο γενομένιχς μετιχγενεστέρως -:-ροποπο~-ίjσεις, κ~θόσον 8ι~κρίνετ~ι έπt 

Χ?οοοσμ:iλ--:ι•JΟ σχ'ήπτροv \Ιuχηvιχ'(χ~ς έποχ1j~ ΙΒ' τ\' σ:!. π. Χ., άvεuρεΟέν εις ΠοιΙQΙΟΙ', 

τοποΟεσ!α /(α).οeί~ικη, κατ:ιccr.<εν.ι:σΟέν έvδε-ι.ομέvw; εtς ΛιL"ΙηΟο~· (Κuπρι'Χχο :\lο•~σείο). 

-:-ο() Vtλ:OU έο.ιr.ροσΟέτως δ~ιί.<pορος μετ~σχ·ημα-:-ισμός, ίδιοcιτέρως έπl τοu ιΧνιχτολι

κοu &χροu προσ'Ι)ρμοσμέ•JοU έπt ΠιχλαιοχpιστιιχνικΎjς βιχσιλιχΎjς. ΔιΟι νΟι χρονο

λογΎjτιχι το tΥ'Ι:χτολιχον τμ-Υ)μ« τοu νιχοu, ~ άψ~ς τοu δποίοu 8ιιχφέρει είς ϋψος τών 

ίιπολοίπων, ε1.ς τον Ζ' ιχί. μ. Χ .• με έντιί.φιον ίιπόγειον χρuπτην κιχt ιJπο τ-ίjν 

s6. Γ. Σωτηρ(ου, Tri Βυ;σ1•τιvά Μι•ημεiσ nj; ΚύπQΟΙ•, 'Λ01jvtxι, I 935, π(•ιtαες 

uπ' &:ρ. 63 καl 1 ι 5. Άθ. Ποιπιχγεωργ(οu, Ίl ΠαJ.αιοχeιστιrJΙ'ΙΚή κal Βvζαντιιιή Άgχαιο
J.ογlα καί ΊΊχvη iι• Πύπριρ, .\εuχωσLοι, 1963, σ. 16-18. 



βορείοcv ά.ψtοοc, ή εtσοδος oe είς ocuτ-f)v ά.πο ~ξωτεριχήv χλίμοcχοc. Mtocν σύvτο

μcv περιγροcφ·ήv, ouzt ά.πο ά.ρzιτεκ-:-ονιχ'Υιι; πλεuρ~ι;. ποcροcΟέτομεν έvτocuθoc τοu 

περι·'ίyητοu Βοcσ. Μπά.ριr.ι.u, οστ~ έπειr/.έιτιθη -:Ύ,ν μovljν το 1ί35, ποcροcμείνοcς 

ώς ιτιιλοξενοuμενος --:ών μονοcχώ·ι (--:ό>c: 10 -:-ον ά.ριΟμόν, ποcρέμεινεν έπt ήμέροcι; 
περιοοεύσιχι; όλόκληρον τ-ljv περιοz~v). Οuτος γρά.φει οτι «ό ναός elναι ώραϊο:; 

και ύψηλδς μετd. δύο τρούλλων και μαρμαρίνων κι6νων lντδς αύτο·ϋ, δηλαδή 

τεσοάρων μεγάλW11 lv τ<p είκονοστασίφ και τεσσάρων μικρώ}' μεταξv τών 
γωvιώ}' τού κvρίω; ~·αοϋ. Τό πάτωμα εlναι lπιδεξίως μαρμαροΟετημέιιοv διά 

λευκών, μαύρων καl έρvθρώ)ι τεμαχ/ωv μαρμάρου μικρού μεγ{Οοvς. , Εχει 
τρείς εlσ6δοvς και ένα προπύλαtΟ)Ι)), Οuτε τοu νιχeιu με θιχuμιχσίοcv βuζocντtv-ljv 

ά.ρχιτεχτονικήν οομήν κoct μεγά.λων οιcχστά.σεων, μ~τε τ-ης μοvης χoct της θεcχ

μοcτιχ~ς οcuτ'fις θέσεως ά.πο ποcντοcχ6θεν κoct έκ της Οοcλ&.σσης πcχρέχμ πιστήν 

περιγρcχφ·Ιjν ό τ:εpt7j'(lj7ljς ΟU":Ος τ:ο.J περιέγροcψε κoct τ-Ιjν τοποΟεσ(οcν τοu νocou 

τ-ϊjς Ποcνοcγίιχς τών Κρίνων ('ij Κρινιών κcχθώς έπιτοπ(ως έκοcλε'i:το). ,Ειr..<εοίοc-
τ I ' \ '~-' ' \ ι λ·~ !! ' έ'~- ι σεν οuτος κοc~ εις τοις ouo περιπτωσεις τοuς νοιοuς, π Ί1v uμως τοι σ'..( otoc τοu 

ά.πωλέσΟησοιv. 

Ό κοχτά τόν ΙΣΤ' ιχt. χ-:-ιοΟε!ς στ7jν ιιιlάμποιισαι•ΙΙ ΛώιηΟοι• νσ.όι; πρόι; τιμ7jν τοu πρώτου 
έπισκόποu τ7jι; Λσ.π-ίjθοu 'Ay(ou Ε•jλσιλ(οu (σχ/μ~ της Άθηνiiς ΤcιροούλΥJ). 
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Ί Ι βορειοοuτική πλωρά: τ-Ί,ς μ ο ν-ι; ς έκ-:-ισμέν-η έπt άr.οκρήμ vou ·)yηλοi.ί 
βρά.χοu ιΧvωθεν τ-fιι; θαΜσσ-ης καΟως καt -ή διώροφος βόρειος πλεuρά: με τον 

r.εριβιχλΜμενον ύπο τ-f,ς ~Iovr,ς μεγαλοπρεΠή βuζιχv-:-ινον vrι.o•J τ-7,ς 'Λχειpο

ποιήτοu παροuσίαζον έπt -ήj Οέ~ των Οα.uμά.σιοv i.ερόv Mv"l)μεiov λατρεία.ς, πί
σ-:-εως κα.t ά:γιωσίινης. Δεν πρόκειται ομως νά: περιγρά.ψωμεν έντα.i.ίΟα. λεπτο

μερώς, τ-f,ν :Χλλοτε εu"Ι)μεροi.ίσιχv cχuΠ,ν της Ό\.χειροποι·ί;τοu ~Ιον-ίjν, 6' άνcχφέ
ρωμεν 5μως Lστορικά.ς τινας οι' ιχύτ-Ι)ν έπιγραφά:ς οιασωΟείσας ύπό των χρονο
γράφων. Διά: τ-Ι)ν κατ' ~τος πcχν·ήγuριν ποu έτελεiτο έκεϊ, b Βοuστρώνιος γpά.
ι;>ει: «l" ταϊς 15 .ιlύγούστου γινίσκεται ΠQοσκύνημαv εί:; τά ΨηΟία καί εί; τήν 
Ί-Lχειροπο[ητον καί οvλη ή Ι\Fρινlα πcίγει εlς τu άνωθεν πρσσκυνιίματα» s 7. 

Περl τοi.ί ά:γίοu ~lανοηλ(οu ό :Χλλοτε κα.Οηyητ-ής τ-7,ς Βuζcχντινολογία.ς Γ. Lωτη

ρ(οu κιχt άλλοι άνιχι;>έροvτιχι εiς tργιχ τωνss, κιχΟωι; κα.t ό Drιιωrnonιl ~γριχψε 

οι' ά.νεuρεΟέντcχ ύπ' αuτο\3 λιDο•J έντός τοu vαou μέ τ-Ι)ν έπιγριχφ-Ι)ν έπ' αuτοi.ί 
ι<Παϊσαρ ΚαρΗ.ότης vίύ:; τού !1/ύ.ρκου ιl.'"to τrjv . lά.'"tηO,n•. όστι:; ά.'"tέΟανε 12 
Σεπτεμβρίου 1 :>46» s9. 

'Λ ναι;>έρετcχι έπίσ-ης. ο τι οιά: τιΧc; μετιχγενεστέρcχς προσΟήκας ~ έπιοιορΟώ

σεις -:-ou νcxou έzρ"Ι)σψοποι·ίjΟη οlκοδομικόv ύλικόν άπό πα.ρακειμενον Φρογ..ιι
κον ναόν, ύποστηρ(ζει οε. τ-Ι)ν &ποψιν αuτ-Ι)ν ό C. Enlnrι6o. "Λλλη έπιγραφή 

εlς έπιτίιμβιον πλά.κα ύπο άνά.γλuι;>ον ποcρ~στιχσιν άνδρός έπi. •ou διχπέοοu τοi.ί 
Νά.ρθ"Ι)ΚΟς άνcχφέρει οτι: ι<' Εκοιμιίθη lκεϊ ό έ"τιμώτατος iίρχωJ• καί δούλο; 
τού Θεού 'Αλfξανδρο; Φλάτρος ΧΟ}' 1563 lν μηνί Λι~γούστφ εl; τά~ 5ι>, 
ά.νf,κων προι;>ιχνως εlς έλλr,νικ·ίj•J, ouτoc, οίκογένειιχν κιχt ύπιχγόμενος εtς τ-Ιjν 

κατηγορίιχv των Γά.λλων εuγενών6ι. 

Το έπίχρuσον ξuλόγλuπτον εικονοστάσιον τr,c; μονΥ,ς 'Αχειροποιήτου, τον 

Δεσπο-:-ικον Ορόνον κιχl τον "Λμβωνιχ τοi.ί vιχο\3 έκόσμο'Jν εtκόνες βuζιχντινΥ,ς 

τέχνης ~ιιχφόρων έποχών προ τοi.ί ΙΖ' ο:ι, έ!φερον ~ε έπιγριχφά:ς ζιοJγρά.φων, 

~γοuμένωv κιχt άφιερωτων έπ' αuτων, μία -των τ-Γ,ς Θεομf,τορος έντος τ-fιι; 
• ' ' ' "Α l\1 ~'λ I ' β β ' ' ' ' ' οποιας και το γιον cχνσ·ι; ιον, οuχι ε αιως το πρωτοτuποv -:-ouτou, -:-ο 

όποϊον έκλά.π-η. Περt τοίιτοu ~ χριστιιχvικ·Ι) πιχρά.οοσις ά.ναφέρει ά.χειροποι-ή

τοuς εlκόνιχς τοu Χρισ-:οi.ί Y.«L τ-Ί,c Θεομ·ί;τορος, ποu οε.ν κιχτεσκεuοcσΟησσιν άπο 
&νθρ<f)πινιχ χέριιχ, άνεcpοcνησιχν δε εtς ά.ρκε•οc μέρη άπό τοϋ ΣΓ μ. Χ. ιχι. άvα

λογοuοαι ~ε. ιχuτιχt προς τά: ύπο των ά.ρzα(ων τιμι:)μενα παλλάδια (εrδωλιχ, tερά: 

&ν-:-ικείμενιχ). IJ ρώ-:-η ι;>έρεται εtς τ-f;ν σειρά: ν των άχεφοποι·ήτc.>ν κιχ!. σα: ν κέν
τρο τοi.ί κίικλοu των 'Α χειροποιιίτωv χριστιιχνικωv κειμηλίων ~ εlκόνιχ τοu Χρι-
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s8. Γ. Σω7fιp(ο~>, Ό Χριστόt; fι• τfί Τlχηι, 'ΛΟ'ίjνιχι, 191Ιι, σ. 27-55. 
59· Cobham, E:o:c~rpta Cypria. op. sit., ''Drummond", ρ. 298. 
6ο. Enlart, LΆrt Gotlιiqιιe et /α Rerιaisrarιce ~~~ Clιypre, l, Paris, 1899, ρ. 241. 

61. Mas Latrie, L'IIe de Cl1ypre, Paris, ι879, ρ. 393-4. 



σ-:-οu μετ.Χ τοu 'Λγίοv Μανι)ηλίοι•, Ύ; όποία. κοι1. σuv8έετοιι μέ Ι)~Οεν &λλ"Ιjλογροι
<rί~ν -:rJij Χρ~σ-:ο::ί με-:~ -:o'J -:οπιΧρzοu -:ο::ί Όσρ<•rινοv κροc-:οuς (Βοιβυ).ι:}ν) 'Λβγοc

ροu. 'IJ Έκκλφίοι ":ψ"Ιj":tκώς έορτοcζει το • Λχεt(!ΟΠοlητον ίlγtΟ'Ι- Μαvδιίλιοv 

στις ι 6 Λίιγούστοu. τ-ην Κ•Jριότ-ητοι το•)τοu έzει ·ή εικόνοι τοv Χριστοu σrfιν 
'Έ8εσσοι. 

Λι1πη0ο.; <<ιLtlμποΜωι, Β·~ι:ινφινοt χρόνοι: '\ρuσ'ij y'Χμή).ιl); πόρr.η ":'aiί ~Τ' cxt., έπL τ'ίjς 

όπΙJl'Χς ό Χ;:ισ-:}J; ε!ν.ΙJν(~ε-:'Χι ~>~ -:εί.ε-:ο\>ρy},~ -:ο') γ.Χμο•J (The Dumbarton Oaks Collcction, 
\\'ashinιttOn, U.S.Λ.) 

"Ε8εσσοι 1ίμως, κοιι π):}jν τΊjς l\Ιοικεοονικ~-.; πόλεως τοu Ν ομοu ll έλλ·ηι;, 

έκ:ι.i.εϊ:-:ο κ~ί ιiρzοιί:χ. πόi.ιι; τ'f,ς ΒΔ. \lεσοr.ο-:-οιμί~ι;. ώνομοισθεί:σοι ύπο τών 

Έλ/,·fι'ιων έ;:t ~ελ:;/)ΧΟ'J 7oU _-\', Υ; 6πrJίιχ έ/J~-ηνιG-:t iκrχλείτο κι.χl )OσpOΎJV/) έξ 

όνόμοι-:ος σοι-:ροcποu Χοσpό·η, κοιτα τοι)ς Ί\ρμενίιιuς, κοιτα 8έ τον Πλίνιον έκοι

λεϊ:-:-ο κοιt ΚοιλλφpόΎ) &πο τ-}jν &φθονίοιν τών ύΜτων. Τ(; 'Οσρο·ηνΟ'J κροcτος 

Ο"Jνεμ:ίz·ι;σε μετοc 7{,ς PC:ψlj:;. Το χρ:ίτος έκε'!:νο έκ•Jβέρ,rησε κοιt ό "Λβγοιρος, 

ό όποί:ος ήσο.οcσΟ·η -:ον Χρισ-:ια.νισμόν. Έχεϊ: ποιρέμεινε έπl έτος (216-217) κοιt 
ό [Jωμοιϊ:ος οιύτοκροcτωρ Κοιροικοcλλοις, ό όποϊ:ος κοιι κοιτέκτ-ησε τοuτο κοιt το 

έvέτοιξε στ-}jν Ρωμοι~χ-~ν έπι.κpοc-:-ειοιν. 'Λο.b yεν6μενοv κοιταστρεπτικον σεισμον 

·ή r.ρωτε•:ιο•.Jσi1. τοu κριlτο•Jς κοιτ-εσ-:pοcφ; όλοσzερώς, ιiνοαω8ομr,θεϊ:σοι έπt 'Iou-
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στ~νιιχ.νοu, ώνομάσθη oe χιχ.t Ίουστινιιχ.νούπολ~ς. Είς τ-fιν περιοχ·fιν τ-ης πόλεως, 

χιχ.τ' έκε(νην την έπο;((ιν (τοu σε~σμοu) ίιπ-ηρχον περt τοc 300 μοναστ-ήρ~α. Ώς 
' \ ' • • 'λ β ζ' \ ~ φιχ.ινετο:~. χριστιο:νοι φευγοντες τους σεισμους ποφε ιχ. ον μο: ι των κιχ.ι τ-.1ν 

&χειροποtητον εlκόνο: οι' &σφά.λειιΧν των χιχ.τοc τον πλοuν προς τοc ουτικοc παρά.

λιο: τ-ης Μεσογείου, οτε χιχ.t ήγέρθ·η μεγ&λη τραυμία. Πλησι&σαντει; τ-Ι]ν &κτ-fιν 

τΊjc Λο:π-ήθου προσωρμίσθ·ησο:ν έχεϊ:, ένιχ.ποΟfσαντες ε.ίς πιχ.ριχ.χείμενον νιχ.όν τη.J 

ά.χειροποίητον είχόνιχ. μετοc τοu 'Αγίου Μιχ.νοηλίου, ·ή ίστορίιχ. τοv όποιου ο~ιχ.

γρά.φετιχ.~ περ(που ώς &κολούθως. 

'Ο "Αβγιχ.ρος Ε', ένο:ς &πο τοίιc βιχσιλεϊ:ς τ-ης Μεσοποτιχ.μ(ιχ.ς &πο τοv 

4 π.Χ. ~τους μέχρι χιχ.l τοv Ίου μ.Χ., χαt τ:ά.λ~ν. &πο τοv L3ου μέχρι τοv 50 μ. Χ., 

δταν ήσΟένησε βαρέως έπεχιχ.λέσθη οι' ά.πεστιχ.λμένου χc>.l οι' έπιστολών του τ-fιν 

βο~θειιχ.ν τοv Χριστοv, χληθεtς ό θ<ά.νθρωπος νοc μ.εταβΎj προς θεραπε(ιχν του. 

Δ~ό: τον σχ.οπον ιχuτον έστάλΎJ ό 'Απόστολος Θιχ.οοcι~ος, έκ τών 70, ό όποϊ:ος 
κιχl έΟερά.πεuσε τον ., Αβγcφον προυηλυτ-ήσιχ.ς κιχ.l πολλοuς τών ίιπ-ηκόων του 

εtς τ-fιν χριστιιχνιχ"fιν πίστιν . Άλλοu π&λιν ίστορεϊ:ται δτι τον ά.πεστσ.λμένον 

τοu βιχ.σιλέως στοc 'Ιεροσόλυμα σuνώοευσε, μετιχ.ξu &λλων, κιχ!. ό ζωγράφος 'Ανιχ.

νία.ς ποu &νέλα.βε τ-fιν ίιποχρέωσιν νοc ζωγριχ.φ(ση τον Χριστόν, χωρ~ς ομως κα.t 
πα.ρά. την κα.ταβλ·ηθεϊ:σαν προσπάθειά.ν του νοc κιχ.τορθώυη την είκονογρ&φησιν 

τοu Θεανθρώπου . Τότε δ Χριστος οιοc νοc ίκοcνοποι~ση την έπιΟυμ(αν τοu • ΑβγιΧ
ρου, έπλυνε το πρόσωπόν του καl σφογγ(ζοντά.ς το κιχ.τόπιν διό: μιχνοΎJλίου, 

&πετuπC:>θησαν έπ' o:uτou τοc χαρακτηριστιχοc τοu προσώπου του. Το μανοή-

λ ' - ' 'λ ' ' λ- 1 
' "Αβ Τ - ' έλε ιον εχεινο απεστα ·η μετ επιστο Ύjζ πρuc. τον γιχ.ρον. ουτο ιχ.πετ σε 

το πρότυπο•J πολλ&ν είχόνων μe τ-fιν πρόσοψιν τοίί Χριστοίί, ποu θεωροίίνται 

&πο τtς &ρχαtότερες ολων με οψιν πένθιμον και κατηφΊj. 

Το ά.χειροπο(ητον "Α γιον 1\Ιο:νο·ήλιον κοιθώς καt σειρά.ν &χ~ιροποιήτων 

είκόνων πιχ.ριχ.οέχεται, πλ·fιν τηc , ΑνατολικΊjς Έκκλ·ησ(ΙΧς, κιχ.l ·η Δυτική, τοuτο 

oe μιχ.ρτυρεϊ:τιχ.ι και ίιπο φιλολογικών πηγών (είχόνο τοu Άντιφων-ητοίί, εtκόνα 
της Βερονίκης, της Μέμφιοος) καl της Θεομήτορος, προς τιμ-fιν της όποίιχ.ς 
και ά.νεγείροντο νιχ.οl ά.πο τοίις πρώτους χριστια.νιχοuς χρόνους, ένιχ.ς έκ τών 

όποίων κσ.l ό νοιοι; τ-f,ς ΜονΊjς της 'Αχεφοποι·ήτου στ"fιν Λ&πηθο. Το "Α γιον 
Μοινοήλιον ά.πο τοi3 Ι' ιχ.l., ζωγριχ.φεϊ:τα:ι συν-r1θως <Χνωθιο.ν τΎ)ς Ώρα:(ιχς Πύλης 
προ τοίί ίεροίί Β~μα.τος. • Απο την ίεριΧν μον"fιν τ-ης • Αχειροποιήτου στην ΛιΧ
πηθον, ένθα. κα.τό: την πα.ρ&οοc.ιν οί πιστοί &πο τ-Ι]ν Όσρόη φuγ&οες έναπέθεσα.ν 
τοvτο, έκλ&π-η κιχ.τόπιν &πο στροιτιώτα.ς έκστρα..-ευτικοίί βυζα.ντινοu σώμοιτος, 

το δποϊ:ον κα.τιΧ τ-fιν έκστριχ.τεία.ν του εlς χC:>ρα:ς της Μέσης Άνιχ.τολΊjς, τιΧς 
όπο(ιχ.ς ήλευθέρωσεν ά.πο τοίις ., Αριχ.βιχ.ς, οιΊjλθεν κα.t ά.πο τά. βόρειιχ. πα.ρά.λια. 

της Μεγιχ.λονήσου κοιt έστά.Ομευσεν είς Λ&π-ηθον πα.ριΧ τ-fιν ά.κτ-fιν της 'Αχειρο

πο~ήτου . Το έκστρα.τευτικον έκεϊ:νο σώμοι είιρίσχετο ίιπο τ-)ιν οιοίκησι•J τοίί 

ά.ρμ.ενίου στροιτηγοu Ίω&ννη Κουρκούσ.. στροιτιώτοιι τοv δ ποίου ίιπεξιχ.φέσοιντες 

το "Α γιον Μα.νο·ήλιον μετιο.χόμισα.ν τοίίτο είς "Εοεσσοιν χοιl έκεϊ:θεv είς Κωv-
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στοιντινοόπολιν την 15 Λίιγοι)στοu 94~. κλοιπεν 8ε τοίί-:-ο κοιt πάλιν, μετεφέρθη 
είς τό. Τοuρϊ:νο ..-r,ς 'Ι-:-οιλιιχς 62. 

Στ-f)ν θέσι CJΠOU το "AγLCN :\Ιοινδήλιον έ?uλάσσετο έντος τ:ης εlκόνος rijς 
Θεομ·ήτορος δπίjρzεν έχτεv~ς περt τοότοu έπιγριχφ-/ι έπt ιερομονάχοu Χριστο
?όροu Οlκονόμοu γρ:χμμέν"Ιj δπό τοu ζΝγράφο•J Φιλοθέοu το 1765, ιiνε?έρετο 
δe ot~'t'"l) ε~ς τ-fιν ισ-:-ορί:χν (;) τοίί Lεροu ι:ίν-:-ικειμένοu, τ-~ν κλοπ~ν κrι:L ιiντικιχτοc
στιχσίν του δι' άλλου προς τον σ'ΛΟΠΟV προσκuνfιμιχτος. Ό περt τον μ.εγάλον 

ΛάπηΟοι; {Λάμποuσοι), Βu~οιντινrΑ χρό•Jοι: Χρuσοϋν ν6μισμ'Χ έπt -:-ou δπο(οu πσφtστοιτοιι 

δ α\ιτοκρά-:ωρ Θεο8όσιοι.; Η ('ι3ί) •εl.ε-:o•Jpyό; -:-o\J γάμο·> Ηαλεν:ινι'Χνοϋ ΠΙ χοιι ~·)3,,~(ας, 
( \Ιτ,•ρο~ο/.ι-:ικόν :'.lt:nσείov -:--r.~ "\iοιι.; '1'όρκr,;). 

νιχον οcύλόγυρος, μ.«λλον ιΥ.ν<Jψ.ιχλοc, προς ιiνσ.τολάς, ~το πλ-ήρης ιΧρχιχ(ων μ.ιχρμιχ

ρίνων κιόνων, τάφων κιχt .(οtλοtσμ.άτων ποtλιχιων έρειπ(ων .• ι ι σεβιχσμ.(ιχ έκε(•rtj 

μ.ον-ί; -;Ύ.ς 'Αzεφοποι·ί;-:-οu σ:-Ιjν .\~π-ι;Οο δ?ίσ":"σ.-:-f'J κ:χt μ.έzρι των χρόνων μ.ιχc,, 
κοι-:-ιΥ. δε τ-~ν ΊΌuρκοκροc-:-[:χ•ι μ.εγά.λr, τμ·f,μ:χ ..-;,ς περιοuσίοις της &ποσποισθέν, 
μ.ετεβιβάσθη εlς το μοuσοΙJλμ.ιχνικόν τέμ.ενοc; ωlfπαϊρακτάρη>~ τ:ης Λεuκωσίιχς. 

'Ολίγον τι νοτtοοcνιχ-:-ολtκώς τf,ς ~lrNY,ι:; 'λzεφr,τ;οι·ί;του διεσώζε-:-ο έτερον 

Οοc•Jμ.άσιο•ι :\Ιvι;μ.εϊ:ον ό θι:ιλω-:-Cις ν:χοc -:-οi:ί άyίcιu Ε•:ιί.v.ίοΙJ (έπισχό .. ου λοιο.fι

θι:ιu), ό ρuθμ.ος τοu όποίοu μ.ονόκλιτοc βuζοcν-:-ι•ιοβιχσιλικος μ.ετιΥ. δψηλοίί τροόλ-

62 Dol-ιschutz, Clιristιιbilι/er, . \ε~ψιοι, ι899. l.ip~ius, Dιe t'dtιseιιislιe .lbxarsagt', 
\ι:ιψιοι, ι88ο. Περl-:ο~-:οv x«l l. l\1:~tltes, ι\ε\·~(οι, ι882 . Du,al, La ltl!t'ιιde d'.tlbf(ar. ι89ι, 
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.lάπηΟος ιι \άμ.ποuσ!Ιt)), Β•Jζ~ν7ινοί χρόνοι: λρuσο\ίν Οοωμ.άσιον περιδέραιον μ.ε-=~ ποιχ(λω•ι 
κοσμ.·Ι)μ.i-:ι.ιν κ'Χt σ-:::ωροu -:σu ΣΤ' :ιl., (Μη-:ροπο).ιτικον ~!οuσεϊον τ'ίjι; Ν~ς 'Υόρκης). 
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λοu κ-:-ισμ.ένοc; έr.t -;-ε-:-ροcγώνο•J β~σεως 6 3 :.cι.ν{ι·~·r,λος ~· έr.ρόf3σ:λλε άν~μεσcι. άπό 

άρχιχί:α zαλά.σμιχτα μιχρμ.&.ρων, ι.ιοων, έρειπίων οικο~ομ.ών, l)λιχ πcι.λιχι~ λείψανα 

-:-οίί λcι.μ.τ.ρο::ϊ, χλ/.ο-:-ε, κέΨ:-ροu -:-f,c; άΧμ.cι.~r;/ισr,ς ιι Ημτ.ωσcι.ς>> ;;όλεως \ατ.-rι

Οοu . ' 11 zρονικ·Ιj περίο~ος -;Ύις ά•ιεγ~ρσεως, -:ο :.ρι7Jτrιν, -:-r;u ναοu ε!ν1η χρον~κίιις 
<ir.ροσ~ιόρισ-:-ος, μερικοt i)E; zρονογρ:i?οι έ.zeιν-:ες •);;' ο·~ιν -:ροτ.ά.ρια. κcι.ι σ\ι'JCt.

ξιΧριον τ-'ης tερας 'Λ κολοuΟίας τοίί ocγl.rJυ (ν:::C:J-:-ερα, οcσσ:φ7. κcι.t κ α.•' Li>ίcι.v έμ.r.νω

σιν γρcι.μμένσ:), rσωc; δε κcι.t έr.ο:νοικr;Μμ·φιν 'ij κα.t ά.νσ:κοcl.νισιν -:-ov νo:rJiJ 7ΟΠQ

θετοίίν -.fιν Qlκο~6μησl.ν -:-ou εlς με-:-οcγε'ιεrr-:-έρο•)ς zρόνοuc;eι4. ~ιcι.σωΟtν ομωc 

μωσσ:'(κ~J'Ι οχ;;ε8ον έν-:-ός κcι.l πέριξ -:-ou νιχr)j εuρu-:-έpιχc;, δ·r,i.:-ι.Μ-ι έ:.ι-:-οcσεως τr)u 

έrrωτερικοu "t"ouτou χoc06Jc; κα.t τ:αλα.ι~ Οεμέλια.Ι> s, μcι.ρ-:-νρο:Jν -:-~ν u;;ιχρξιν εlc 

-:-f,v α,jιίjν Οέσιν πCJ).'~ μz.γο:/.u-:έρου ~oct ~ρzσ.t<ι7έprJ\J jJνημzίΟ'J. 1\:σ..ί ΟtότL ~ 

'(ρuσi έξχρ-:·~μ~.ο:<Χ -;ών 81JO άzpω'J μεγi).;ι;; ΖC:\>σ~; ~<~>'Π';~, 'i:-;.ε!.Κ'JVt~OV~'X -:'>ν \J"X'J?ίZ~fιV 

Τtβέ;;ιοv, ;.o:εψf,i.t~ :i,-:1, :Ύ;•' ιι.1tίμ:τιιι•σαι•ιι ω.:τηΟω•, z'Xt -:i ό-;r,ι~ μ.εΙJ' 6i.o;.o:i)Ί?O·~ 77,~ zρ·Jσ'ij~ 

ζώvης t')p(σzov-:'Xι ε!~ -:Ίι \IΙJ-:po;cr,λι~ι/.IJv \!ο•Jσείοv .-ij~ :-.:έ:ι~ Ί'ι~ρz·ΙJ~. ΊΙ Υ.?'ισ-ί; ~·'ι-:-1) 

ζι~νr, ε{νχ~ ~<i?"J'>; ιιtΧ~ i.ί~?'Χ: 

μον6κi.ι-:-ος ·~~~'ι; τ::χλcι.ιοzρισ-:-ιcι.•ιικr,•J ρuΟμο~ ~ιχ.σιλικΊ;ς -;-;, μ.έσr,ν -:-o:J /,r.rΛrJυ 

κιχΜπτει οuσο:νά.λογος μ.~ ":"ljν gλ·η•ι οlκοδrψfιν 06λ(ιζ (•ροuλλοι;:), b bπr,!.οι; έσω
-:-ς:ρικώς σ7rιpζε-:-~ι έπι -:-εσσiρων κιόνω•ι, -:-o•J ένος .ι..ιο.~ρtς βοcσιν, βεβ:χιο:jτιχ.ι 

και έκ των έσ<ιJ.-ερικc':>ν δι' άψί~ων uποδιιχ.φέrrεων ~τι ό •ιιχοι; {ο~πέσ-:-η •ρο;;r)

τ;οr:f,σε~ς. ά.ν(J~κοδομγ;Οεtς έχ νέ(ι'J O'Jzt r,ιμ(ι); έ;:~ --:ώ'J a~{(tj'70Cσ$(ι}'/ -:-f,c riρzιxt«c; 

οίκοοομ'ίjc;, -η όπο(ιχ. κoct &ν&γετοχι είc; ';"Q!Jζ πρωτοβurαν-:-ινοuc zρό•ιοuc, a.v ι,ι';zt 

6). Γ. ~(•Ι':"Ιjpίο•J, τυ. ΙJι<σηιι•ιί .\lι·ψιεία rιj, f(ι':t!JOI', '.\1}-ijv:ιt, ~~·:~5. ε!κ.Ιι!, πtv 'ι ί. 

6~. J(ι·.-r!!ιιv.uί ~·:τοι·•'kιι', Θ', ιι' ι\:ι.οi.ο•Jθί'Χ -•Λ '.\γ. Ε·j).'Χί.(ο'JΙΙ1 σ. Ί, {π;ό f\. χ~~ζrΓ 
ψ&λτη. 

65 1. Hιlton, Report of ιlιι' Departιιιcιιt of Αιιtίηιιiιίr.f, '-:icosi:.ι, Ι</)6, "Ιιι-pair' ιο 

Ancienr Monιιrηent:;", p. 4· 
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έπt -:ών χρόνων τ-7,ς ' \γtας 'f).έν-r,ς. :X.iJ' έ-.:1 -:ών -:ou ιχuτοκρά.τορος 'Ιοuσ-:ι

νιοινοίί, σ-ημειω-:έον δe οτι δπο το -ήμικοιη:στριχμμένον ψηφιδωτον Μπεδον τοίί 

νιχοίί τοu ά:yίοu Euλcxλtou οcνεuρέΟ·η νόμισμα οcνcχγόμενον εlς τιΧς οcρχ&.ς τoi:i Ζ' 

ιχι μ.Χ., ένώ οcνccσκ«?Υι έ-r:bς -:o.J-:o•J &-.:έδειξε y·ι;9ιδω-:ον Μ-.:ε8ον τοu ΣΤ 
ιχl. 6 $~. 'Έτερος νιχός, κcxt cχuτος l\Ιvημε~ον των Βuζιχντινων zρόνων ε!νοιι b 
ένοριιχκος Sίκλι-:ος •Jαος τοϊ:ί Άγίοu ~lηvoc τετριχγώνοu μ&λλον σχ~μcχτος κcιt 
μετρίου μεγέθους, ιχt έσω-:ερικοιt Μο ~.y(δες τοϊ:ί bποίοu σπ;ρίζον-:οιι έπt δύο 

μ6νον κιόνων. Ό νιχος χρονολογε~τιχι οcπ?.ι τοu I ll' cxl.., άκολ<JυΟοϊ:ίν oe ot μονό

κλιτοι, είς ρuΟμον βοισιλικης, ένοριιχχοt νοιοl τ-ίjς ίο(ας, σχεΜν, περιόοοu τοίί 

ιΧγίω Λeιuκ~. -:οϊ:ί ά.γtω Θεο~ώροu, -:-ϊ;c ιΧγίοις 'Λνcχστιχσίιχς, b τοu Τιμίου Π ρο
~ρ6μeιu. κοιί " νεώτερος, μεγιχλ•Jτερος χα. ι θεοιμα-:ικώ-:ερος των άλλων με τb 
δψηλόν ':"OU κωδωνοστάσιον <<μ"f)τροπολιτικος» νιχος -.ης '.\γ(ιχς Πιχροισ-/.εuης 

άνοιμείκ-:-οu ρuΟμοu yοτΟικΊ)ς κoct βοισιλιΚ'f,ς άνεγ:::ρΟ:::tς το 1835. να:οl κιχτέχοντες 
οεσπόζουσιχν θέσιν είς -:occ έπ-:&. ένορίας -:-Γ,ς νεω-:έριχς Λcιπf,Οοu. 

r ·. Πολότιμcι &ρχcιιολογικά κειμήλιcι. 

'Εν συνεχεί~ των Μν·ημείων των Βuζιχντινών χρόνων κcxt προ τ-ϊjς οcνοιφο

ρίΧς εlς 't'cX πολΙJτιμιχ &.pχοιιολογιΚΟC κειμ~/.ιοι, 0cX πρέπει οcσ<pιχλώς VcX γ(ν-η Κctt 
,.,_ ' ,. ' ') \, Ο ' ' - - .~ ' ι ποιι.ιν μνειιχ (;-:ι r, πο .ις . οιπ-r, οι; περιγρct(j>ετcιι με-:Ίχ της π:::ριοχ-r,ς, -..1ν οποιοιν 

" λ1· β ' ' - ' Ο ' ' ' 'Λ λ ' ' cxu-:η περιε ~μ α.νε κοιι προ της οριο ετ-ησ:::ως κcιτοι την γγ ικ·ην κατοχην 

ήjς Δημοτικ-r,ς οι' οιuτ-/jν περιοχης, όριοΟέ-.ησις οcνιχγομένη είς τ-Ιjν πρώτην 

ο:::κcιε-:-ηρίοοι τοϊ:ί λf,γον-:ος οιίώνeις. Κιχl προ --:ou κοιθορισμοϊ:ί τών Δημο-:ιχών 

της όρ(ων, C:Jc; πόλις, -ή Λά.π-ηΟος κοιτε~χεν έκ-:ιχσιν 25 τετριχγ. χιλιομέ-:-ρων, 

ήτοι 18 τετρα.γ . μιλίων. Έξ έ·r/.uρου π-ηyϊjς &.νιχφέρετοιι δτι εlς τ-ήν περιοχ:Ι}ν 

-:-r,c '\ocπ-f,Oov ΚOCL πού έκά.λvπτεν ώς πόλις, οεν διεξ·ήχΟησοιν οcρχοcιολογtκσι!. 
ά.νοισΚ!ίt?:Χ.t έπt εuρείας έΚ'-;-οcσεωc; κοι!. μόνον εtς τινοι vljμε~οι ΚOCL εtς έλσιχ(στcχς 

περιπτώσεις περιωρισμένr,ς έκ•ά.σεως έγένοντο δπο τοίί Κυπριοικοίί ί\Ιουσείου 
κιχt τΎ;ς 'ΛρχοιιολογικΎ;c ΣΟVΥ)~LκΥ,ς 'λποσ-:-ολ-r,ς δπο τον κοιΟηγητ-/jν Einaι· 

Gjcrstad. 'Εyένε-:-ο ομως δπό άρχιχιοκσιπ-ίjλων οcνε•Jρεσις, σοjΙ;ησις κοιt λοιθροιίσι 

έζοιγωylj είς τό έξωτερικόν πολυτίμων οcρχοιιολογικών χεψηλ(ων, ι~ιοιι-:έρως 

-.;{;)γ J3•Jζctν'!"Lvώv zρόνων, -.ιΧ bπο~οι κοσμοuν τοc ξένοι ί\[οuσε~οι. "Αν χοιt τά: 

κειμ·ίjλιοι, r.ερt --:ών IJποίων θΟ: γίν·η έν-:-σιuΟσι cru•J-:ι.ψ.oς μνε(σι ~tό-:-ι οcν·f,κοuν είς 

τ-Ιjν Λά.'ί:ΎjθrJν, ά.νοιγρ:Χφον-:-οιt κιχl. είς άλλοις, ξένιχς προς τ-~ν Λοcπ-ηΟον έκΜσεις, 

β β - ~ \' ( - \ 'ι ξ , \ ι ι, 
ε οιιοuν uμι>Jς τ-ην ιστορ οιν, μοιρτυροvν την οινοιπτu ιν εις τιχς τεχνιχς, κοι οιπο-

δεικνuοuν -:ο•ι θσιυμ&σιον r.ο/.ι-:ισμόν πού έπt οιl.ώνοις έλά.μπρuνε -:Ίιν πόλιν κοιt 

τοuς κοι--:οίκοuς -:-f,ς Λοιπf,Οc,υ. ΔιιΧ --:o·)c λόγους ιχ•)-:-οuς κιχl οtά: r.ολίι-:-ιμοι κειμ·f;
/.ιιχ ποu &ν·ήκουν κα.t οcφοροίίν τ-/jν ' [στορίοιν οιuτ-fις τ-'ης πόλεως, θ' οcποτελοϊ:ίσε 

6s~. Bi .. 1\ιχλλ Χιχρμ~ντi, Καραβά:;, .\ε•Jχι.;σta, Ι Υ&Υ, σ. 29. 

62 



θλιβεροcν πιχράλειyιν, έοcν τuχbν 8tν 11vμπεριελιχμβά.νοντο είς τfιν πιχροi:ίσιχν 
"Εκ8οσιν. 

Λύ.πηΟος (ΛιΧμ.πο•Jσα:), Βυζαντινοί χρόνοι: Xpuσouv έyκόi.πιυν ποφιστ&.νο•' έvθρονοv, μ.ετα.;•'ι 
τώ•J άnέ).ων, Πjν Θεομ.f,τc.ρα. με~ι:Χ ~ου Οείοu βρέφο•Jt; 
(Thc Durnbarton Oaks Co\lcction, \\"asbingτon, U .S.A.) 

Πολuτιμοuς 0-ησιχuροvς της περιό8οv -:ων Βvζιχντινών χρόνων θιΧ περιγρά
ψωμεν έν σuντομ(ιχ, κιχt κιχτιΧ. πρώτον λόγον, ώρισμένιχ έξ έκε(νων ποv 8ιιχσω-
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θέντιχ κιχτα. ~ιιχφόρους τρόπους ευpισκοντιχι σ-ήμερον είς το Κυπριιχκον Μου

σείον. ΧρυσιΧ ποΜτιμιχ κειμ·ί;λιιχ άπό τ-fιν Λά.πηθον ε!νιχι τα. άκόλοuθα ποίι 

οcν&γοντα:ι είς τον ΣΓ προς το•J Ζ' αί. μ.Χ. : Τρ(α ζείιyη χρυσών lνωτίων, αt 

λεπτιχt μικριχt &λύσεις -:&ν όποίων ά.πολήyοuν είς μαργαρίτας. 'Ένιχ χρυσοϊίν, 
\ - λ ~ ' ,,. ι • β'~ \ I ' \ ~ι ~ \ 

κcι.ι τουτο, κυ ινορικον ε;αρτημοc zεφολα ιοος, με κρικους εις τα ουο α.κριχ κα.ι 

•ο μέσον, ποu &.ποτελοtίσαν σίιν~εσιν μe &λλο περ(βλ·ημα Ύι &.ντικείμενον Sι' άλίι

σεως. 'Έ .. ερ!)ν χpυσοuν Υ.εψήλιον ποίι δπά.ρzει, ε!να.ι μία &λυσις, &.πόσπιχσμοc 
ζών·ηι; προφανώς :η ~λλοu κοσμήματος. ) επίσης σπά.νιον χρυσοuν νόμισμα, 
• ι \ - • γ ~- λ ι • \ ζ ι • Ι - - ~.\_ ~ψ 
αποσ;:α.σμα. και -;-o•J-:-0 ε; ~λ ου κοσμΊjματος ·η κα.ι ωνης, επι τ-ης μιιχς ο~> ο εως 

τοu νομίσματος εlκονίζοντιχι προτομαt ιχίι-:-οκρατόρων, δπερά.νω αίιτ&ν σταuρος 
' • ' ' ) ' I ι ' ~· ' "λλ "ψ ' 'ζ l! λ και επιγρcι.r.pη με .ατινικα ψηrρια, ειc οε την α ην ο ιν εικονι ετιχι 'λyγε ος 

:.φο:.-ων ρά.β~ον κιχt στιχuρον με σφιχϊ:ραν έπ' αίιτοi'.ί. χρονολογοuμενον εlς τον 
,~ , ., 
-τ ιχι . 

• lr.ί..-τηθος, Β•Jζ~ν-:ι•Jοt χρόνοι: 'Ένr.ι ζciίγος χρ•Jσώ•J βpοιχιολ(ων τοϋ ΣΤ' α!., 

( \lτιτροπολι -:-ι χ ον ?Ι !οΙ>σείον τ'ίjς Νέας '1'όρκης). 

'Λπο τ<Χ άργuριΧ κειμ·ήλια έκ της λαπ-ήΟου ποu φυλάσσονται εlς το Κu

πριιχκον Μοι;σεϊ:ον ε!νιχι καt τ<Χ οcκόλουΟα.: ~~σκcί.ριον με στα.υρικον εις -:-ο μέσον 

μονόγρα.μμα., -η διcί.μετρος τοi'.ί όποtου 4Α έκ. μ. χρονολογείται εtς το 602-605. 
'Έτερον rί.ργυρο\>ν τοιοvτο με σταυρόν είς >ο μέσον μe Οιχ.υμα.σ(α.ν οιιχκόσμησιν, 

-η διάμετρος τοv δποίου 36.8 έκ.μ.,' χρονολογεϊ:τα.ι είς το 613-630. Τρίτον 

μιχρότερον -;ou προ·ηγουμένοu με ώρα.ία.ν έκ τΎjς Γρα.φ~ς Sια.κόσμ:ησιν πα.ρ~στά.
νοuσα.ν εμπροσθεν κλασσικ~ς προπuλα.ία.ς είσό~ου τΟ1Jζ γά.μους τοi'.ί Δα.ul.δ μετ« 

- 1\( λ 'λ 1 
- β ) ι ">' 'λ ' 'λ - ' τ-fιι; η. ε zo , πα.ριστο:μενου τοu ιχσι ,εως ..... α.ου χα.~ ευ ογουντος τους νεο-

νίιμφους, έν& είς -:-ιΧς Μο πλευριΧς πα.ρ(σ7α.νταL νέο~ με σά.λπLyγιχ χιχ.l κά.τω είς 

το προσχ.fινιο•J σuμβολLκιl γα. μ ήλ~α &ν7LΚεLμ:::να.. ) Α νά.γεται τοi'.ίτο είς τιΧ έ:τ-η 

613-630 κα.t έ:χε~ δι.άμετρον 26.8 έκ.μ. T·ijς σ.ίι-:-ϊjς χρονολογίσ.ς δπά.ρχε~ χιχ.l 

~)),ο μ~κροτέρα.ς δια.μέτρου, το δποϊ:ον κιχl φέρεL πιχ.ρά.στα.σ~ν έκ τΥ')ς π . Δισ.

Ο·ήκης μ~ &γγελιrι.c;>όρον τοu Ίεσσα.ι &ποσ7ελλ6μενον προς Δαυι~. ποίι κιχΟ·ή-
• β/ ι \ ι 6 1 ' ι ' - ~ ,., μενος, επι ,επει το ποιμνι ν του, προεκ-:-εLνον7ες α.μφο-:-εροι -:-rι.ς zεφα.ς ο ενας 

προς τον άλλον. Δι.ιl τοi'.ί &.γγελιιχc;>όρου δε ό ~α.υlδ κσ.λεϊ:τιχ.L νιΧ. προσέλθη ένώ-



-.... ,, 66 \.' n. • • • • - ~ • , ••• (\.... i:t(ι'J ":O'J -ctμO'J.fjl. . ,:- t. ti'.Jμrι'JI.Ω~~~ ε-::t 7(;->V rttV/.~ρt(ιJ'J 1":~?~t1':':ttJZLς εl .. "f,f.(v ιιGσ..V 

ti;:(, 8ιiι:;>ορtι. χ<,>ρί~ :-';,ζ I Hβl.rJ'J. !tt ίJπr ... !::ι:•. μέ iρfσ-:-'ι'Ι κ~ij,t. -:-εz'ιt~·f;ν λε-:::-ότητcχ 

ΑιiπηΟο;, Η-Jζ~ν-;-ινοι χρόνοι: '\ρι.ισeιiίν Πt?ι~έρ~ιον μ,έ z:iν~?ε~ Χ7.! μοχρyοφι--;-:Χρι-χ τοiί Στ' 
r.po; -;ον Ζ' αt., (:\Ιη·:ι)οr.οi.ι-;-. \Ιοοοε~'>ν '\έ-χ; Ί'όρχ·tj•)· 

66. J. Bccl..>,·ith, Tlιe Art of (.'nιιstaιιtiιιop/e, London, 1961, f). ι 14, Ιiι.:. 14). 
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σuμ.βολικ:r,ς θρηcr-<.εuτικ:r,ς τέzνrις των τ.:ρω-:-οβuζιχν-:-ινών χρόνω•J, τ.:οό έμ.φιχν(

ζοντιχL έτ.:t ..-ϊ;ς έπtφοινείοις ίερών έκκi;rισιιχστικ&ν ιiντtκειμ.ένω•J κοιί μ.ε δtοικο

σμ.f,σεις έκ ..-fις 1\.ιχινΥ,ς .lιιχΟ~κ·rις. 6>ς r.ιχρο:στιΧσεις -:-ou Χριστοu, ..-ί)ς rενv·ή

σεώς Tou, ..-ϊ;ς Βιχπτ(σειι~ς, ι~ς έπ(crης κα.t ..-ϊ;ς Θεο-:-όκοu, Στοιuροt κοιt Θuμ.ια.τοt 

μ.ε ποικίλα.ς 8ιοιχοσμ.-ήσεις όιγίων. 'Έ-:ερον &ργupoi.iν πολίιτιμ.ον &ντtκε(μενον 

πrJu εuρίcrιιετα.ι είς το f(uπρtοικόν ί\Ιοuσείον, χοιt τοuτο έκ τ'ης JΊ[εσοιιωνικ-ης 

i.ά.μ.ποuσσ.ς πόλεως .\οιr.ί;Οο•J προερz6μ.ενοv. ε!νοιι έπίσης ιiργuροuν οισκά.ριον, 

εις το έσω-:-εpηιόν τοί) Gr.o(rJU ποιpισ-:&νε'!'ι:t.L ό ~!XUL~ <(Ονεuων ~pκτον «καί Τόt• 

ί.{οντα καί η)ν iί.ρκτοt• lτι·:rπι• ό ι}οϋ).ο~ σοι• καί {στιιι ό ι.ίλλ6φυλος και ιL-τερί

τμητο:: ιό:: έ~· τοιlτtιJ~•Ι>6'. 

•• 

Λά."rηθο; ιιΛι.ίμ:rοι•σιιtΙ, B·J~~ν-:ιvr.ιt zρόνοι: Zεuyo; χpuσώv έvω-:(ων μ.έ σ!Χπφειροει8'ίj 

κ•j;-J.ωθεv 8ιοχκl,σμ.r,σι -:-t.ι::ί ΣΤ' - Ζ' ~ι. (\1-r,-:-ρο:-:. Μοuσείο Ν. Ί'όρκ-r,ς). 

6;. Βασι).Ειώι• Λ', ΙΖ', 36. 
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' \ξιοr.ιχρο:τ-ήρ'Υ)':"Ον ε!v:χι /)τι οσιχ έκ τών 8ισκιχρ(ωv ψέροuν ΠΟtρ<ΧστcΧσεις 

-:-ο;:) ~:χ•.Jίο, "έzO'Jrn σφιχγίοιχ ε~ς -:-/jν όr.rJ!ιxv ·ίj πρ6σοyις τοu <X'JTOΚpoc-:-opoς 'Ιlριχ

κλ<:ίοu :7-πεικοvί:zτ:χι μ.ε τό μονόγριχμμιχ •οίι-:-οu ~ κο:t χλλeιJ'Ι ιχvτοκριχ-:-ορικώv 

λειτουργών, έκ τοίιτοu δέ συvιΧγετσ.ι οτι ot &ργuροt ~ίσχοι ε~σ-ήχΟ·ησσ.ν οcπο τ-~ν 
Κωνστσ.ν7L'JΟUr.ολιν OCO!O -:-o:J 612-βΙιΟ μ.'\. ( Η διιχκόσμΥjσις τοuτων έμπνεu

σμέv·η ι:Χ-::ο -:-o•~c r.ρ<·>τοzριστι:χναοuς χρόνους κσ.t μέzρι -:-f,ς \' CΗκοuμενικ'Γ,ς 
ΣuνόilfJυ συνδυιΧζε-:-σ.ι μέ r.ροrpΊ)•εί:χς κιχt yσ.λμούς τοίί ~σ.ulo ποv περι.ελ·ήφΟη
σσ.ν είς το τελετοuργικον μέρος της ΌρΟοδόξοu • Εκκλ·ησίσ.ς σuνuψσ.σμένοι με 
-:-Ύjν πρωτοβuζσ.ν'ηV~'Ι r.ΟίΥjσL'Ι και τ-ή ν τέzνΥJV. f1 σ.pι): ':"(J.UTOC f.ίμως, κσ.( Χα. τ' 

έ-::σ.ν:Χi.ηyιν. r.ρέ.-:ει νχ σ-ημ<:ιωΟΥ, ο-:-ι ot \α.;:-f;θιοι οcρ{i,θεν f,σzολοίίντο με τ-fι•ι 

zρuσοχοtσ., ΚΟ:L -~ έ.-:(οοσίς των είς τ-Ιjν ΧΟ:':"εpγσ.σ[σ.ν τών μετάλλων άνάγεηχι είς 

-:-iιv πρ<~Jτ'Ι)'I περίοδον -:-f,ς έποχΥ,ς τοίί Χσ.λκοίί' διιΧ τοuτο κσ.l δεν είναι άπίΟα.νον 
•a άνιχrpερόμενα :Υ.νω-.έρω άργυρiΧ κe:ψf./.ιιχ νΟ: έrpιλο•εzνο:Jν-.ο έπι':"οπίως. 'Εξ 

Jfί.i.r~·) κ:χ!. -η έτ:ε;εργα.σί:χ ':"(ι)'J r.ολu-:-f.μων με-:-άλλων δέv ε!νιχι :Χσ-zε-:-ος μέ τr,·ι 

t~9·r,μον μετωvομιχσίιχν 7'fις \ :χπί;θοΙJ Κ<ΧL είς λάμποuσσ.ν πόλιν κσ.τcΧ ΤΟUζ zρό
νοuς έκεί•ιοuς, καl ί.ίτιχv -η πόλις εuρίσκετο είς τ-ί)ν μεγαλuτέρσ.ν άκμ~ν τ-ης. 

κ~.t <:ιc; τοιιχ(ι-:-r, r.α.ρωσι:Υ.~ε-::χι κιχ-:-0: -:-rιύς Πρωτ()β'J~ιχνηνοuς zρόνοuς ·ίj Λ&.

;:-ι;Οος eι s. 

Δ' . :Ξενισθέντα πολύτιμα κειμήλια. 

λρuσii άρz~ιrJi.ογικοc εuρ·ίjμ:>:-::>:, -:0: br.οϊ:ιχ ΚIX':"OC δισ.φ6ρους -:ρόποuς έ.-:ι
τ-/j8ειοι cΥ.ρχοι~οΚ&.ϊ.Ύ)λΟι έφ•ηά8εuσσ.ν εlς το 'Εξωτερικόν, οcναrpέροντοιt κατ' ά

κολοu0ιrιν έκεϊ:νιχ πού κοσμοvν σί;μερον τό :\1Υjτροπολιτικο Μοuσεϊ:ον τ-~ς Νέσ.ς 
'Υ~ρκ-ι;c: κ'Χl ί~tω-:-ιzχc σ'J)j.r~-,·~c: εtς Ο·jχσιτ/.-:ι~Jνχ. • Εr.tσ-ι;ι;. καl έν σu•ιe:ze:ί~ 

~ν:>:φέρον":"οcι Χ'Χl -:-:Χ άργuρ7. κ:ιμ·f;i.tσ., -:0: 1,;-;r,i:':X. ε•)ρ(σ-/.ον-:ιχι είς :-ο ώς άνω λ1 οu

σe:'Lον, ολσ. &ν-:-ιχείμενοι πρ()e:ρχ6μενσ. άπο τ-ίjν λάμποuσσ.ν ΛάπηΟην. Κα.t πρώτον 

ένα. zρuσοίίν 'Εγκόλπιον, βάρους 10!1 γρσ.μμ. καΙ. οισ.μέτροu ()5 έχ.μ., στpογ
γui.οΙJ υz},μοc-:-()ζ, r;ιέρων ~ν<•)Ot•J κρίκr,•Jς οcλuσεων μέ zριστισ.νικιΧς έπ' ιχuτο::ί 

ϊ.ιχpιχσ-:-iιπιι;, ·fι-:οι .. ην Θεο..-6κον μέ το Οεϊ:ον Βρέφος, περιστοtzιζομέV'Ι)ν uπο 
lι.γγέλων. καΟι~ς κσ.l Πjν πpοσκύνΎ)σι•ι τών lΊ lιΧγιιJν. Χρονολογεϊ:τιχι τοίίτο εlς 

το 58Ιι ~-:ος, φέρει οέ κuκλικ·~ν έπtγρσ.ιp-~ν μέ κεφοιλσ.ϊ:σ. ψ·ηιpιιχ: «Χ(ριστ) 

Ε Ο Θ(εό)S ΙΙ.Ι!ΩΧ ΒΟΖJΘ!ΣΟΝ J/.11IX» είς τ-Ι;ν μίαν ιxu-;-ou πλεupr/.ν κιχ/. 
ε~ς -:-fιν Ιί.λλ-ι;ν τfιν βιΧπτισιν τοίί Χριστοu μέ κuκλικ-fιν έπίΟΎ)ς έπιγριχφΎ}ν κσ.ί με 

κεφιχλαϊ:α ψ·ηφίσ.: «ΟΙ'τΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΓΑ/11/ΤΟΣ ΕΝ Ωι 

ΙΙΥ I Ο/(/ π:. 1 >>. Διr/. το•)ς έπ' σ.vτοίί 8{ιο κρίκως •)πάρzει χιχt ·ίj διπλΎj &λuσις 

μέ τιΧ έξσ.ρ..-ί;μσ.•ιχ r.ou σ'Jνεοέε-:-ο μέ -:-ο • Εγκόλr.ιον. Το πολύτιμον -:-ou•o άν-:ι-

68. .\. ΙΙ~π!)(yεωργlι:ιu, ιι Ι l α/.αιοzρισ7ιαvιχή και Β•ιζ-.ιvτιν7} 7tzvτι -:ijζ Κuπροuι•, 

'..t:ι:όστοί.ο; BflQI'(iιJυ;, \.zo)Y.(•)I1t:r., ι 966, σ. :!'ι-25. 
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ι1ιίπηθο:;, Β·.>ζ'Χv-:ινο! χρόνοι: ~·jo ένδι'ΧφέprJ\Ι'::t &pyuρi δισκχρι:t, το &η. έκ -:ι~ν όπο(ων (ά.ρισ-:ερ~) μ~ ΙΗ:t•Jρ>.ν σ-:iJ μέσο•Ι, περιβ'Χλi.Ιιμ.ε
\10\1 ιΧπό κισσοειδές κίιΥ.λωμ.ιχ Κ'Χl -:ό c-:ερον (δεξι<i) έπίσ'Ιjς μΙ: κισσοειδzς σ-:-εφάνι κ'Χ! ιr.'Xvpoν με-:!Χ μ?νοyρ~μ.μ'Χ-:ος (\lητροπολιτ. 

:\ΙοvσεiΌ Νέιχς ''Ί'όpκης). Βλέπε ~ημ.ε(c.ισιν κ'Χ-:-ωτέρω 

:!.'ημι-lωσις: 'Επl ~ς βιiσεως τοv cX?Y'JPOU 'XU':"OU aισκοv (δε;ιιΧ) Κ'Χl (ί.j.j,ων το σ-:ιχuροειδέ; μι)νι'>yp'Χμ.μ.'Χ -:ων bπο(ων έφιλο-:-εχν·ψη δι' 
ιΧνΟεμωτο\ί κuyJ,ω-:αο\ί έπιχρuσcο πει:-ιr1/.i;μ.οιτοζ ύπάρχων έπ(σr,μ.ιJι ιχ·)-:οκp:τ-:ορικιχl σι;ιι;aιγίδ~ες έi.έyΊ.οv . ,\ [ερικιχl -:ών β1σεων το•j-:ων 
C(έpovν -:-f,ν σφpaιyιδιχ τφοτομ';,ς -:οiί :χ\ιτοκι;ά.-:οpος :'\ιχr,c;/ιpω Φιuκi (ti0:?-610) κ:χΟώς κ:tl .... ~, μ.r .. vbyρ:χμ.μ.'Χ το·~-;οu ιιΦΩ/(.1ιι, ώ~ κιχl 
άη.ι.ιν ιχ\.-;οκρ:χ-:ορικώ•ι ί.ει-:οv;:γών κ:χl Οτ,σ:χ•Jρο;ι·Jλιiκων, -:ών Θεοδιdρ()'J, Ίωιiννοu, Κοσμ'i, '.\Οχνaισίοu z .&. Ό 'Λθ:τνά.σιος έφο•ιε•)Οη 
ιiπό -:bν ιχ\ι-:οzρ:i-:ορ:χ Φωκiv -:ό 605, κ:χl ό lv i.όy~ δ!σ-zο:; ?έ~ει σ<;>paιytδιχ -:οiί θr,σ:χ·>pοφίιλιχκο; -;ο\ι-;ιη, lvώ -.δ μ.ονόyρ:χμμ<Jt δiινιχ-:ιχι 
ν' ιΧν:χγνωσθη ώς ιι/ΩΑ.ΥΛΟ}Ίι. 



κείμενον εύρίσχετι>:ι εlς την σuλλοyl;ν Dυmbarton Oaks Collection ' Vashin
gton. Ό -ruπc.ς των πσ.pοcστιΧσεων έπ~ τοότοu π«ρ«τηpεϊ:τcχι εtς τοιχογρcχ

φίcχς κcxt είκ6νcχς έν Κόπp<f>, με-:cχγενzστέρcχς ομως έποχΊjς69. 

Δεύτερος χρuσοϋς πολότιμοc Οησcχuρος είιρισχόμενος είς το Μητροπολι
τιχον l\1οuσεϊ:'ον της Νέι>:ς 'Υόρκης ε!νcχι μίοc ζώνη, ποu ά.ποτελεϊ:'τcχι ά.πο σπιΧνιοc 

μιχριΧ χoct μεγά.λcχ χρuσοc νομίσμοcτοc μΕ: ά:γιογροcψιχ«.ς έπt τοότων είκόνιχς χoct 

έπιγρcχφιΧς, τιΧ Μο &.κρcχ της όποίοcς σuνδέοντcχι δι«. μεγcχλuτέρων χρίχων, έπ!. 

των όποίων τ.:«ριστιΧνοντ«ι cχu-:οχρά.τορες'ο. Τρίτον θcχuμιΧσιον περιδέρcχιον κιχ!. 

τοϋτο έξ δλοχλ·ήροu χρuσοϋν, ίιπ&.ρχει εtς το cxuτo Μοuσεϊ:'ον μ! διcχχοσμημένον 

σ>cχuρον χocl είς -:ιΧς δίιο οψεις, εtς τιΧς δόο δΕ: rλκριχς τοϋ περιδερcχίοu ίιπιΧρχοuν 

ά.νιΧ πέντε κοσμ~μcχτσι. ,Jπou ά.μφοpέων ~ έπιμ·ήχων χcχνδ~λων, ένω ή χρuσΊj 

cχuτοϋ &λuσις ένοϋ-:ι>:ι δι«. χuκλιχΥ,ς πόρπης μΕ: βuζσι.ντιvljν πcχριΧστι>:σιν 11. Τέ

τcχρτον χρuσοϋν περιδέρcχιον μΕ: θcxuμcxσlcxν διcχκοσμημένην διιΧτρητον άλuσιν 

μέ μικρόν σ-:ι>:uρον ztς το μέσον κoct περ!. cxuτov ά.vi -φίcχ κοσμ+,μοc-:ιχ εtς έκιΧστην 
πλεupocv εύρίσχετcχι είς το ocuτo Μοuσεϊ:'ον της Νέιχς 'Υόρκης, ~vθcx xcxt πέμπτον, 

μικρότερον τοϋ προηγουμένου, -:ο όποϊ:ον έπιπροσΟέτως φέρει κuλινδρικοcς χ&.ν
δρcχς χcxt μιχργcχρίτcχς. 'Έκτον πολότιμον χρuσοϋν θησcχuρον έκ Λcx~Oou, ποu 

το lδιον Μοuσεϊ:'ον περιλcχμβοcνει ε!νcχι ένcχ ζεuγος ά.πο πcχιδιχοc βρcχχιόλιcχ μ.έ 

διιλχοσμον ά.μπέλοu χι>:t σ-:ι>:ψuλΎ)ς. Κιχ!. έβδομον χρuσοϋν χειμήλιον φuλιΧσσετι>:ι 

έχεϊ:, ά.ποτελοόμενο•J ά.πο ζεϋγος χρuσων ένωτίων μετοc μιχργcχριτων κιχt σcχπ

φείpω•ι, ολcχ δΕ: ά.νά.γον-:οcι είς τ-Ι}ν π pωτοβuζι>:ντιvljν περίοδον 12, 

Ώς προς τοc ά.ργtJpoc ά.ρχcχιολογιχοc κειμήλι«, ποu ίιπιΧρχοuν εtς το έν λόγ<ι> 

Μοuσεϊ:'ον ά.νcχφέρον-:ι>:ι έν σuντομί~ -:0: ά.κόλοuΟcχ: 'Ένιχ θcχuμά.σιον άpγuροi.ίν 

δισκ&.ριον μ.έ δι&.μετρον 26 έχ.μ., μ.έ πι>:ριΧστι>:σιν έπ' cχuτοϋ τον Σcχμοu~λ χρίον
τοc δι' έλcχίοu τον Διχuίδ. ~εό-:ερον τοιοϋ-:ον, μέ διιΧμετρον 26.5 έκ.μ., μΕ: ά.νιΧ
γλuψον πιχρ&.στιχσιν έκ τίjς Τ Ι . ΔιοιΟήκης, ώς κοιt το προηγούμενον, ποιριστά
νοντοι τον Διχut~ είσα.γόμεvον προc τον Σιχοuλ «κal είσi'jλθε Δαυiδ προς Σαούλ 

κal παρειση]κει ένώπιοv αύτοiί» 'J. Τρίτον έπ(σης ά.ργuροϋν οισκά:ριον, ποu 
πιχρισ-:ά.νει τον Δcω!.δ νιΧ ψονεόη λέον>α., κριχτων οιά. ήjς ά.ριστεροcς τοu ά.πο 

την χιχίτην, ένω μ.έ τον ά.ριστερόν τοu πόοιχ ε!νιχ.ι γονοcτισμένος έπt της ρ&.χεως 

τοϋ ζώου, ένθuμίζει την μuθολογικ·Ιjν eμπνzuσιν κιχt χιχτιΧ το έλληνικον πρό

τυπον μ.έ τον 'ΙlρcχκλΊj φονεvοντιχ. τον λέοντιχ της Νεμέcχς74. Τέτcχρτον, ώς χcxt 

τΟ: προηγοόμενcχ, μ.έ διά.μετρον 26 έκ.μ., πcχριστά.νει τον Σcχοuλ ένδόοντcχ τον 

69. Ν. Kondakoν, lcoιιograjia Bogomateri, Π, 316f. 

70. Ph. Gricrson, Tlιe Numinnatίc Clιroιιίcle, XV, sec. 6, Νο 45, 1955, pp. 55-70: 
"TI1e Kyrcnia Girdle of Dyzantine Medα11ions and solidi". 

71. Ο. l\1. Dώton, Βyzαιιtίιιe Art atιd Arclιaeology, Oxford, 191 1, ρ. 541-z, fig. 3 17. 
7z. Ο. Μ. Dalton, East Clιrίstiatι Art, Oxford, 1925, ρ. 320. 
7J. Βασι)ειώΡ Α', ΙΣΤ', 19-21. 
74· Κ. 'Veitzman, Greek .'t!ytlιology itι Byzantίtιe A rt, Princeton, 1951, pp. 157-ι6s. 
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~ocuto μέ τ-Ιj•ι .-:οινοπλ(οιν τοu «καΙ lι•έδι•σι ~'αοί•ί. τrί~ Δαι•ίδ μαι•δύω• καί ;τερι

κεrαJ.αίαν χαJ.κijν πεgί τήv κεq αλψ· aύTιJV)) 7 s. J I έμπτον ciρyuρo'Jv ~ι<i"/.oXptO'I 

μe πλοuσιω":'ά.την οtrι.κοσμητtκ·fιν ε1κονογρά.ιτιησLν χσ.ί μe ποικιλίrι.ν έπ' rι.ύτοu 
τ:«ρ«στ~σ~cι)ν, έμ;:vzt;σμένων έr:ίvr,ς tir:lι -:-~ν ι I . ..lιrLθ·ί;κ:r;ν. ~Jς &.v-:~μέ-:ωποv 

ΛιiπηΟος, Βu~αν-:-ινοί χρόνοι: 'Λp'Υ'Jpοίί:; 8ίrτχ<ις παρι~(.Ίν-:-<:ι τόν ΔauL8 νά. i:ν~·)η μ.~ -:-ην 

παvοπί.(οιν -:ον Σοιο•Ji., /}r,σαuρος τ'ί)ι; a·j7ijς περιl.ι~<ι•J εtc; τό '\1-ι;-:-ρr,π<ιλι-:-. \Ιr,οJσείι:. 

~:; "\έχζ • Υ-s~κΥιζ . 

έzων ό ΓολιΟ:Ο τόν Δcωlο, μe οιά.μετρον Ιι!J.Ιι έκ.μ. 'Έκτον, έπlσης χοιt 6.1ς ιiνω

τέρω. οι.οιμέ':'ρο•J 14 έκ.μ. I ποιριrτ':'ά.νον':'rι. ":'0'1 ~OC'JLO με':'~ ητρrι.-:-ιc:>':'ΟU φέρων 

τ-ί;ν ποινοπλίοιν τοu, μe τ-ί;ν zεr:ροι ;:ρός ?ι.Ι.λ·f;λοuς ':'ετοιμέ•ηιν ένώ ι σ7pοι":'ιώτης 

οι~ -.ης &ρtστερiΧς τοu [χει προτετιχμένον το Οόρu. κά.τω oe κοιί πcφιΧ τοuι; πόοrι.ς 

75. Βιιrτιλtιώv Α', ΙΖ', 37-:HJ. 
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7<•1'ι, zlκο'ιί~z:-=ιι μ~γ.Χλ·η <iσπtc κ~t ~ν<ι>θz.ν '":'οί,-:-ων ο! ο,jρ~vι;ι(. > Aρ'(U?OU'Jι 
έβ~ομrJ•ι -:-o;:j-:-o, ά.ρzιχ•.οi r-γ~κ~Jν κ:ψ:ί;λ~ον άπο -:-~ν >.«μ,.ωσιχν ΛάΠ"ΙjΟον r.ou 
ε•jp(!1κ:ε-:-:χ~. -:-έλος, .::1ς -:-~ ΛΙ·r,-:-ρrιι.οί.ι-;ικον :\Ιοuσ:~ον ,;,ς r\έσ.ς ')'όρκΥjς, ε!ν:χι 
έ,.ίιτης ~~σκ!Χριον με-:-ά. σ':'ιχ•.ψοεtr~οi.ίς μονοyράμμχτος είς τό μέσον μi κuκλω
τtκ~ν "('JρωΟεν ~ιιχχ6σμησ~ν κισσο?•Jλt.οε~~~ κχt με 3tάμετρον 13.4 έκ.μ. 'Αλλ« 
κσ.l είς ίι')ιωτικ·fιν σuλλοy/jν είιρ(σχετιχt ά.κόμ"Ι) ένα: άρyuριιϊ.ίν ~ισκ&.ρtον με Μ?νό-

ι lr.ί.""rηfJυ; (.\:iμ:to•Jσ:t), B·J~'X•ι-:-LνrJt η!.ΨιL: '\ργ'Jροiί; 8ισ-.-.ο;, πο,) π:tρLστ:iν::L r.:iλLv τόν 
~:ttιt~ νi φονε•jη ί.έο•ι-:-:t Z:t'7:.Cι'J/.S:'J"/j; -:-ο::ί ι; ι 0-1):!11 (\1-η-:-poπr.),L';' . .\lo•JtJεio Νέ:t; 'l'όρχης). 

yριχμμιχ είς το μέσον κιχl με ~ι&.με-:-pον 2:J.5 έκ.μ. είς τ-}ιν 13olιiιnore \\raHers 
λrl Cιnller·y. 

l~ίc ~·J σεφοcν -:-ώ•ι "'ι/.•J-:-(μω•ι άρτηώ•ι κεψ·ηλ(ων -:-r,ς \ιχπf,θο'J, τοc ότ.ο~ιχ 
ε(ιρέΟΊjσΧν έκτος K•j;;po•J ε!•ι:r.~ κχ~ ιχ·)-:-χ :.ou Κ<JσμοGν το Βρε-:-ιχν•J\Κό :\Ιο'Jσε~ο. 
<rJ\Η"JΥί~(ιν:-ιχL 8έ εlς -:-~ άκόλi)'JΟ~: .,, Ενχc άρ'(Jρο:jς iξά;:).t'J?'Jζ Ou~J.t~7ός, Εργvν 
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τοu Ε' ιχί., μετιΧ σ<j:ιpιχγίοων έπt τΎjc:; βιΧ.σεώς τοu, φιλοτεχνηΟεtς προφιχνώς είς 
Π;ν Βσcσιλεύοuσιχν. 'ΕίJΔποuν έξ ιxu-:ou το κάλuμμιχ, ιχt σuνδέοuσιχι άλόσεις 
κιχt λοιπιΧ έξιχρτ-ήμιχτά τοu, ε!νιχι δε βάροuς 356 yριχμμιχρίων κιχl διιχμέτροu 
10.9 έκ.μ. 'Εξιχγωνικοίί σχήμιχτος, έκάστη τώv πλευρών του ε!νιχι 5.2 Χ 6 
οιιχστάσεων, με λεπτιΧς διιχκοσμΎJ·ηκιΧς πιχριχστάσεις έπ' ιχuτών τοίJ Χριστοίί, 
της Θεοτόκου, τών άποστόλωv Πέτροu, 'Ιωάννου, '1ιχκ~>βου κιχt Πιχύλου, ή οε 
βάσις τοu εχει οιάμετρον 6.1 έκ.μ. Δεύτερον πολότιμον &ντικείμενον έν τ~ 
ιχuτ~ Μοuσεί~> ε!νιχι μ(ιχ &ρyuριΧ λεκάVΎJ βάΟοuς G.7-8 έκ.μ. κιχ~ διιχμέτροu 
24.5 έχ.μ., ζuyίζει δε 926 γριχμμά.ριιχ. Θιχuμάσιος χ•Jκλιχος διάκοσμος περι
βάλλει -:-fιν μορφ-fι•ι τοίί ό:γίοu Σεργίοu κριχ-:οίίν-:οc:; οιιΧ -:-7,ς δεξιiiς στιχuρόν, ή 
περιφέρειιχ δε περικοσμεί:τιχι ό:πο έyι/ι.ριχκτον διπλοuν πλιχίσιον κσc1 ε!vιχι έργον 
τών μέσων -:ou Σ-:' ιχί., είσιχχθέv ό:πο τ-Ι; ν Κ)πολιν. Τρίτον έπίσΎJς ό:ργuροuν 

&ντικείμενον είνιχι δίσχος βάροuς 1169 yριχμμιχρ(ωv κιχι διιχμέτροu 26.9 έχ.μ .• 
το μέσον τοu δποίοu οιιχχοσμ·ητικον λεπτοφuοίίς φuλλώμιχτος μετιχξu πιχριχλλή
λων κύκλων περιβάλλει εις το κέντρον έyχάριχκτον, βuζιχντινοίί σχήμο:τος, 

, Ετ ,, - Ε' I I ι~ 'λέ ' \ - β ι ι στιχuρον. < ινοιι εργον τοu ~ σcι. με σφριχγ οοις ε γχοu επι της οισεως τοu. 

τα. ό:νωτέρω ό:vτικε(μεvοι ε!vοιι στροyγύλοu (πλΊ)ν τοu πρ<:>τοu) σχήμοιτος, τσcίί
τοι δέ ό:κολοuΟοuv uλοι πολtιτιμοι ό:ρyuρii ό:ρχσcιολογικιΧ εδρ·ήμοιτιχ τ-ϊjς οιuτ-ϊ;ς 
περιόδου (Ε' -ΣΤ' μ. Χ. ιχί.), τιΧ όποί:ιχ χοιί. ό:ποτελοuvτοιι &πο &.ριθμον κοzλιιχ
ρίωv χιχl. οιιΧ τών όποίων σuμπλΎJροίίτιχι ή έν τ~ Βρε-:οιvνικ~ ~Ιοuσεί~ &ρχοιιο

λοyική έκ Λιχπ+,θοu σuλλοyή. 

'Αποτελοuν-:ιχι τοιuτσc &.πο όκτώ λεπτοτάτης κιχτιχσκεuΎjς με έπεξερyιχσμέ
vψ χιχλλιτεχvικ·fιv λιχβ·fιv κιχt μέ πιχριχστάσεις κuνηΥΎJμέvωv ό:yρίων ζ~>ων εtι; 
τ-fιv κόχλΎJV των. '' Αλλιχ τρ(ιχ, έπίσΎJς κοχλιάρια; διιχφορετικΎjς ομως κιχτιχσκεu
Ύjς μέ έπικεκολλΎJμένΎJν έπt τ-7)ς κόχλψ, την λιχβίοιχ των κιχί. μέ πιχριχστάσεις 
εις το μέσον της πλιχτείιχς κόχλΎJς έπιΟετικώv ζώων λεοπιχροάλεως, λέοντος 
κιχθώς κιχt φείιyοντος λιχγωοu. Είνιχι οέ τόσον φuσικιχί. ιχί τεχνολογικιχt διιχ
στάσεις οι« νιΧ βεβιχιοuτιχι ιΧνιχμφισβΎJ-:fιτως ή έλλ·ηvιστικΊ) τέχvΎJ ή ιΧπο-:uπω-

θ - " ' ' ~ , " ' I • '" - λ , L~λ ~ εισιχ ειτε εις 1f11)ψιοω-:ιχ, ειτε εις τιχς εyχιχριχι;εις των τ.ο uτιμων με-: ... Λ ων η 
χιχl είς την ξuλογλuπ..-ικήν76. Κιχt eτεριχ τρίιχ μέ πλέον μιχχρΟ:ν κόχλΎJν χιχί. μέ 
έγχιχράκτοuς φuλλώσεις, τιΧ όποί:ιχ κιχt ε!νιχι ομοιιχ -ήjι; τότε χιχριχκτιχΎjc; κu

πριιχκ:;jς τεχνοτροπίιχς, έν &.ντιΟέσει τών έκ της llιχσιλεuοίισΎJς εισιχχθέντων, ή 
χιχριχκτική τών όπο(ωv ώς λεπτοτέριχ διιχκρίνετιχι κιχί. &πο rί.λλων tερών κειμ·η

λ(ωv ποu προέρχοντοιι έξ &λλων έποιρχιών της ΒuζιχντινΎjς έπικροιτε(οις, ώς έπί. 
πιχριχοείγμοιτι, ό πολtιτιμος Οησοιuρος της Λοιμψάκοu &πο δεκοιτρίιχ έπίσης 
χοχλι&.ριιχ, ποu έμφοινίζοuν πιχρόμοιοιν τεχνικήν μέ τ' &vωτέρω τρίιχ έκ Λοιπή-

;6. Ο. 1\1. Dalton, Arclιaeologia, LYII, Oxford, ι()Ο6 and B)•::aιrtiιrt Art aιrd Arclιato

logy, 19IJ, pp. 283-5· 

72 



θοu κοzί.ι~ρι~. κοc-:-ccσχε•JΥιc -::;,ς oc•:ι-:-r,c zρr.ινιχΥ,ς περι6~οu 11. Είς -:-ο oc•~-:-o :\IΟ'J
σεϊον ψ'Jλά.σσον-:-aι κoct ~).).oc τρ(οc rlρ·rJP~ κοzλιf.ριοc, -;;, ΖΨΧ έκ -:ών ότ;οί.ων 
ί8ιοcζοό/j"r,ς -:-εz•Jο..-ροτ;ί.:χς ι:Jς πλf:.,,ν έπί.μτικες κoct μοcκροσκ:λές -:-oc ε-:-εροc ~ε Μο 

ιιι1ι.ίμ:το •σα11 .lι.ί:rηΟος, Β1.ιζ"•ιτι•ιοί z?ό•;eιι: 'Λρr.ιρι:.iί; 8ίιτ/.ο; με :-:~ρ.Χσ•~σιν ε!σ~γωyr,:; 
.οiί ~"·JI8 :-:ρο; τbv Σ:xf).J/, (608-6Ι:J ) , τ:ο•J zι ό Οφ:χuρl.ι; α·jτb:; zr:ισμι:ί -.ο :'ΙIΙjτρο"')/.ιταο 

\lr,•Jσείr, '\c:x; 'Τ6ρν.r,ς 

σuμπληροuν -:-ον O·fJσccuρoν τ-ι;ς σ•Jλλοyίjς Saι ton I I υ ο Η. 

ΤcΧ πολύτψοc &ρχο:ιολr.ιγικοc κειμ·ήλιο: έκ Λα:π·fιΟοu ά.ποτελοuν, <:)ς έπt το 
πλείστον, tεριΧ έκκλησια:στικιΧ ά.ντικε(μεvοc, εrνοcι Ο·ι;σα:uροί τ<";)ν I I ρωτοβuζοcν-

77, British :V1uscum, Α Grιidr to tlι~ Earf.~· Clιristiaιι αιιd Βν::αηtίιιr Λιιtίqιιίtίes, 1903, 
p. 72-

78. Ε. }(jtzinger, Antiqιlity, Ι<ΝΟ, pr. ~ο-63: "The Slltton Ηοο Ship-Durial, The 
Silνι:r". 
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>t•ιών χρόνων Χ«:. (ι;-;cο)σΟ·ίj::ο-:ε ά.?ιερ~}μ~-:ιχ εtς >Ο'Jζ zριστt«'ΙtΧΟ\Jζ ~ιχούς -:-7,ς 
«. lάμ:ι:ουσα:;» κα.-:~ -.ο•)ς χρόνο•Jς έκε(νοuς ;-;όλεως \ιχr.fιθοu, εtς -:--/jv 6;-;eιίιχν 

\t 1 θ" 1 I '- I • f β" ,, \ t t-
κιχ•. ιερuς κα. εδρικuς νχrJς υπηpχε κιχι. πλοuσιω-:α.--:-r, 'J,.α.ντιvη ιεριχ μονΊj, ·η 't"Ίjς 

' \χειροποι·fιτοu, (το ά.zειροποί"Ι)τΟν .. Λ γιον ~l:x.νo·f,Xt()'l τ-ijς όποtιχς κλσ.πέν' ά.νευ-

(( \iμ~Ο'.)<;Χ)) .\..ΛΙΙΙIΗΟ~. Β·;~χν-:-ινοι z;:όνο~: '.\ρY'Jt''JU; 8ίσκ'>:; Π!Χp\σ-:-iΨ.V":"'Χ -:-ό·· Σ'X
μo•Jljl. τη σ-:-~γμ-i) πο·) z;:ίει μ! ii:.χιrιν ,?J'I .λx'.Jt8 {fi 10-li:!tl), ;-;r,.J μχζt μέ :X)j,'X ποi/,-;ι.μα. 

ιiρχ-.χιο/.ογικ~ είψήμ-:ι-:-χ μη σ'Jμπεpι):r,φθέν-:-χ στ-Ι}ν -:!Χpοiίσα.ν ~Δiοσι, κοσμοu•• -:-lι 
:\1-η-:-ροπr;λι-:-ικδ \lοuσεΙον -:-f.ι; 1\έ-.χ; ')'όpκΥJς 

ρέθΊJ εtς "Εοεσσιχν κοιt έκε'LΟεν μετεφέρθη εtς Κιο)νστο:ν-:ινοόπολιν τ-fιν 15 Λύ
γοόστοu 944 κο:τοc τ-/jν έΜτριχτείσ.ν εtς zc~ριχς .-;,ς έγγ•Jς > Ανιχτολ~ς ένιχντίον 
τών • Αρά.βων \.ι;-;ο ά.ρμεν(ω σ-:ρα.-:-r;γοu -:-r;v Βuζα.ντtοu, διερχομένου κα.t έκ τ-fις 

' ' β , • ' . J{, " - \ , ο ) 79 • \~ ~ ' ~ ' ' πc>:p!:t -:--ην ορειο•ι r:ι.κ-:-ςι -:-r,ς uπρ~•J πω.ι.ν -:-r;ς . ιχπ-r1 ου . . ΛΙ•« οι:χ. τ-ην 

';9. Βλ. ε!; Θ!Jησκιι•rικιjι• κtli 'Ηθικιjι• Έγκι·κi.ο:τωι)ι ίuι•, -:-όμ. Ι ο. ΆΟijν!Χι, 196U, 

σ. 923. 
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> Ι β β • Ι > ' I Ι • I ' • > ') Ι~ 
οcνευρεσιv ε σι~ως, την οc;-;ωφv•,ιιν, πωι:ησιν κοc~ uπο σ.ρχοcιrJΚIΧΠΎj ,ων φvγσιοεu-

11(ν ..-ων εlς το εξω-:-ερικόν, r:σιρσι":"tθε-:-σιι σ'jv":"oμoc, ;-;Η;ν σσι9·ίjς ;-;εριγρσιψf,, οcπο 

σχ.ετικ·fιν "Εκδοσιν κωμ.οπ6λεως, κocτrJLΚCιL τ-ϊjς όποtιχς κσιt ά.νεuρον κoct ιΧπέ

κρuψοcν κσιt έ;-;ι~ί:ησα.•ι κσιt έ? ηz?ε•;σσιν -:</ις ::ολu-:ίμως Οησ:χυροuς ά.πl.ι 

τήν Ι<uπρον, διcΧ νιi κσιτοcστοϊ:ίν μερικοί των επιzεφΎjμσι-:ιων έκείνω•ι ΠAO'JIH(:)-

ιiά.;tηfJo; (Λάμπr,·.ισ~). B'.lζotv':"ιvoι Ζ?Ι,vυι: '\ρyo>pi μεγϋ.'ΙJ i.εz~vη μz "'=ΡΟ-:-'Jμ·Jοι σ-;-1, μέσr, 

~ij iy!<:o ~εpγ(ο·> (630-G'ιΟ) μέ Z'.lzi.ω-:-ιz:~ δ~~zrισμi;ιη:ι~ (Βρε•~οrιικο \1rΝσεΊο, Λοv/)ίνο). 

-:-~τr,ι. "Ολοι ~ε οί σνλ·ηΟέvτες κα.t λσιθροcίωι; φuγσι~εuΟέντες ε1ς τδ Έξωτε

ρικό•ι tσ-:ιηικοt α.u-:οί Οψ.Jσι•ηοί iνεκσιλtιι;:ιΟ·r,σοcν κ•;ρ(ως ~;-;(; λσι-:r)μωc. πο.:ι διcΧ 

'~" ιiνόρuξιν λ(Qων πρ;Jς ιΧνοικr,Μιμ:ησιν r;lκιC>v -:-;,ι; γειτνι:χ!::ο{ισηc προς -:-f,•ι 

Λ~<.ι10ον ;ι.ιο)μοπόλεωι;, ιΧ•ιεGρο•ι περί -:cΧ -:έλη το;:) Ι Θ' α.ι -:ιi ;-;ροσ.νιχφερΟέντσ. 

κ:χl :Χλλα: πολύ":"Lμοc cΧντι.κz(μzνιχ. 
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Ί8ού, λοιπόν, πώς περιγρrΧ.φε-:-σ.~ είς ύμι:>νuμον βιβλίον της όμωνύμου 

γειτονικΥις κωμοπόλεως ή Χσ.Οροcίοc &νεύρεσις, &πόκρ1;ψις κιχl έξοcγω'r/ι τών 

πολυ-:-(μων οcύτών κειμηλ(ων: «'.\λλ' 6>ς ~το έπόμεν<Jν, ot προύzονη:.ι; τοίί Κοc-
β- ' - - . ' --θ \ • ' " ' ") \ ο pσι σι, εις zειροcς -:ω•; <JΠΟιων ΠεpιΊjΛ Ον 70C εupr,μιχτοc, ειφυψσ.ν Ο •f.J'J τον Ί)GO:U-

poν κιχt <ψr.Jσεπι10r.ιυν νιΧ τ~ν <;>uγοc~εύσοuν είς Εvρι:>π-φ. Πλήν όμως Sισ.Μσεις 

πzρt ~ων ε'Jp·ι;μά.7ων tγΟασ~ν είς "":"3: ώ":'α '":""(,ς & .. σ-:-uνομfα:ς, t";'ε 6 τ6τε ά.νοcτ.:J..η
ρω-:-Ιjς 1>ιοικ·ι;-:+,ς ιxu-:-f,c Errtι•sι ~IacDonaJιl έστ.ωσε μετ' &σruνομικοίί ά.πο

σπ&σμοcτr;ς είς Ι<ιχριχβ&:ν, κιχί ά.φc.ίί ήρεuν-ησε τιΧς οtχίσ.ς των uπόπτων προσώ

πων, κιχτc:>ρΟωσε νιΧ &νε•)ρη χσ.l κοcτάσχ·η μεριχιΧ των πολυτ(μc<>ν &ντιχειμένων. 

ΤιΧ περισσότε?σ. &πφοcκρύνΟrισοιν uπο -:-ών χωρικών είς &σφιχΧε~ς κρύπτιχς». 

'Ενώ είς προ·Ιjγr.ιuμένr,ν πσ.ράγρχψ.ι'J 8ιευκρι•ι(~ε-:σ.ι κιχl --:οίί-.ο: «Το πλεLστον 

μέ:;r,ς τrJ::ί Οησχuρο:::ί -:-r,\;-:-r.ι•J έξ·f,zΟη τ.&.λιν χρΨτιί<<>ζ έκ -:-7,ς •rf,σrιu κιχl -:-ελικώς 

εuρε ~/ν χγοuσιχν r.ρbς -:-fιν. \μερικf,ν, επει-:-οc ό::-:ό περιπε-:-ειώδη tσ-:rιρίοcν ur.εν

θuμίζοψ;σ.ν &στuνομικbν μu0ισ'76ρ·ημσ.» s ο. Ί Ι ποcρέκβιχσις οιϋτη έκ τοu θέμιχ
":'ος ε!νοιι σuνuφιχσμέΨΙ) μe το tστορικόν τ-'fις λσι0ριχίιχς έξοcγωyι;ς τόσων πολυ

τίμων Οησοcuρών ά.πό -:-Ι]ν ΛοcπηΟίοcν Γ;ην, κσ.Οc~>ς xocl ή ποcριχπομπl) εLς τ-Ιjν όνο
μιχσίσ.ν έντοcuθιχ -:-(,ι; ώc :J.νω ΚΝμοπόλεως, ·i; ύποίιχ κιχl τ.ρό -:-7,ς -:-ο•ηκικΥ,ς εtσβο
λί,ς άριΟμοuσε βLον μόνιγ; ~ιιχκrισί<ι''J έ-:-ών κ~Οώc τ.εριγρ&?ε-:-ιχι έπ(σι;ς ει.; -:-i;ν 

• , .. δ" τ.· p- Ε' • · ' ' • έ 'Ε ' τ ομc.>ν•;μον εκ οσιν «Λαψλ α.::~>. • ις α.•;τ-r,ν. ΜJLπον OC'JOC<? ρο·;~οcι: 11 • τ.ι οuρ-

κοχροcτ(οcς ~ Λά.ΠΎ;θοι; κoct &ηα. 8:::κ:χτ.έντε zωρία είσέφεροιν διιΧ το σιτηρέσιον 

των rενιτσ&ρων τιΧς ά.ποδεκιχτώσεις ά.πο ολοc τιΧ γενν·ήμοcτσ. κoct κιχΟένοcς ένοc 

γρόσι χοcτ' ~>ος. ΚοcτΟ: τήν έποχljν σ.uτ·fιν ά.ποσπατσ.ι μέρος τ~ς Λοcπ+10οu xocl 
λοιμβά.νει τ-Ιjν όνομοισίιχν 1\αρα.βίΧς. Πώς έσχημα.τtσΟrι τό χωρίον τοuτο με 8ισ.
φορετικοv ον<Jμιχ δεv ε!vα.ι γνωσ-:-όν. 'Ι I -:-οτ.ικ·fι τ.α.ρά.οοσις &να.φέρει δτι περl 

-:ο 1 ϊ80 ό Κο-:-σοcμr.οcί.Υ,ς. οι:;•ις έξοuσία.ζε τ?J τ.λεLσ-:-ον μέρος -:-Ί,ς ο-:-εριοzΥ,ς 

έοpε•jc.ιν ε(ς τ-ί;ν μοΨ/jν -:-7,ς '. \ zεφοτ.οι·fjτΟ!J έφονεuθη κocl ή περιοuσ(ιχ 70!J Οιε
μοιpοcσΟ·η είς τοuς σιχρά.ντιχ έργά.τοcς -:ou έκ Ι Ι &φeιu. Οuτω ό προϋπάρχων σuνοι

κισμος τ-ης ΗΓ!ύ.νω γειτονιάς>> ένισz{ιθrι κoct έξειλlχθ·η είς τ-Ιjν σ-ημεριvljν κωμό

πολιν τοu Κσ.ρσ.β&:. Φοc(νετοcι ο-:-ι ~το ό τόπος οιιχμον~ς τοu πλοιάρχου η τοu 
' ι - - - ~- Ι . 'ζ 'β " ) εφοπ .ιστοu -:-r,ς περιοz.,;ς. κιχρσ.pχς ε ναι <J κ~τα.σκεuιχ ω•; κσ.ροc ιιχ, <Jπως κοc ,ιχ-

θ~ς ε!νιχι ό πλέκων χχλάΟισ. ... » sr. 

80. /(rιeιιβάι;, Λεuκι.Jσ!.α, 1%9, σ. 61: Λ. Στuλι-;ιvr,i), ιιΟl &rισo:upot ή)ι; ΛαμπCJίιστ,ι;ΙJ. 

Β ι. 'Ί~νΟ' ιiν<.>~έρω: l\ociJ.ι6mι λοcρμο:ν~ίi, <ιλά.r.r,Οο~. Λι:iμr.οuσα:, ΚιχροιβiΧςιι, σ. 15, «κο:~ιi 
διf,yr,σιν Φροιν-:::έσz()'.) λ-:ι~ζτ,φρ:ιν~ζέσχο•JΙ). Στ,μ <ruyγpoιφ . : ι. Κοcρ:χ~iι;, έδρα. κοιν6-:τ,~ος 

εt: Κ·~Οτ.ροι, r.ε;;ιiοcμ~~·,ο•Jσ!Χ κ!Χί ~b χω;;!ον Bo•J•Jό. :.! \lι;φt,ν zωρlον -:ijς κοιv6-:τ,~ο; Κοόνοu 

-:ij:; έr:. οι~~λrι•) -;ou v?μ'ιu .\!XΚCo>V('Jtς. 3 Έο.-χρz(οι μέ τό ιχίι~ό 15Ψψ'Χ ..-'ίjι; Σοβιε•α7;ι; 

'Λpμεv!ο:ι; (βλέπε 'Eγ'/.'JΚI.CJo.ocιδε(oc 'l~ί.εu6εροuδ~κ'Ι) εtς •δv zάρτ-ΙJν ..-'ίjς Ί\ρμ.ενLοιc;). Ώς 
πρός Π;v πληροφορ[ιχv -:-ίjς Κιχλλι6mιι:; λοcρμαντii περt Κιχpα.βα, ούδΕν σχόλιον. 
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ιlιL-ιηΟο; (( \.Χμ:το'.)(f\0), B•Jζ:xv-:-tΨJt z;.6νοι: .\Ιί:χ έz -:-ών ε:.ι :τi.I:'Jj:ώV έξ:χγώΨ)'J ά:;:γ'J?ΟU 

Ouμt:x77jp(<:.u μt :τ:χρά:σ-:-:χσι -:ο\ί λρισ-:-οiί, lρyo•J -:ιι\ί 600-G 12, Π'J'J δλlικλ7JpΟ ε•jρ(σχι:-:-χι 

στο λlοuσc:ίο ":OU Λ'JVO(vo•J 

Π α.ρεμπιπτόντως κα.t ώς συνέχεια. τη, είς άνεuρεΟέvτα.ς πολuτ(μοuς 0"1)
σιιuροuς τώv Βuζα.vτινώv χρόνων έγένε-:-ο Υ,~η σχε-:-α:ή ;.zρt -:-ο•j-:-ων χα.t •ων 

ΜV"Ι)με(ων της έποχης έχεLV"f)c; ιΧνα.φοριΧ τ-fιv όπο(α.v ~ 'Ιστορία. περιέβαλε με 

τόιτr,ν oιi:y);ηv κcxt λοιμr.ρό-:-ητοι, άκμ·Ι;v κat ?-iιιJ:φ, πρόοδον κοιt άνχπ-ruξιν, σ:-οι.

χεi.α. τιΧ όποi.οι κσ.t ώς ~το φuσιχον ιΧπεκιΧλuψοιv έσ-:ω κιχt μέρος τών Οιχuμοισ(ων 

κει.μ-ηλ(ων τιΧ είψr1 μοι-:-οι, τ-Ι;ν διοιλι:iμ·~cχσιχν κσ.-:-ιΧ -:-ον ~ Ιεσιχ(ωvσ. λιΧμπο'Jσcχν 

πόλιν --:ών Λιχr.ηΟ(ιο.~ν. Διότι ·ίj λιχμπριΧ Ε:κε(vη περ(οδος ο-ημιχlνεt έκ πιχρcχλλ·ή

λοu τ-f,ν πρόοδον τ-'fις βιοτεχν(ιχc είς uyισ•ον ο-ημεί.ον διοc νιΧ δισ.τ-ηρ·r,Ο~ έκτο--:ε 

έπt ιιίώvιχς ι:Jς λοιμπροc συνέχειιχ Ε:ν3όξω·ι zρ6vων κι:ι.t είς -:ον τομέιχ τ-f,ς Λιχ~κΊ)ς 

τέχv"Ι)ς κοιt είς έπlπεδον, ποu δίιvιχ-.ιχι κανείς με:-ιΧ βεβιχtότ-η-.ιιc; •ιοc ίσχuρισΟ~. 

~τt ΚCXt cΧΠΟ τών χρόνων Ε:κε(νων ~νzu vf.εtιrJν ΟLQ:ΚΟϊ.ίjς νοc μ·fι ύπf,ρχε τέχνη 

ιΧγvωστος δια. -:-οuς Λιχπ-f,Οιοuι; τεzν(τοις. '. \q:ιou δι.Χ πλεi.στιχ εrδ·η κοι-:-έστ-ησιχν 
o:iι:-cipκη ..-ήν έπι-:-όπιον ζ·f,τ-ι;σι•ι το δέ πΧεόνσ.σμσ. τ-r,ς -:εzνικr,ς πιχρσ.γι..ιγr,ς των 

έξ~γετο κιχt είς γειτονικιΧς χώρας. '11 λlε":'«βuζα•ιτι.ν·~ . λοιπόν, περ(οοος εuρε 

7/;•ι \ιΧπηΟιιν ιΧνθοGσιχν εtς -:-ιΧς τέzνcχc κσ.t τά γριiμμοc-:-οι δι.οc •fι•ι συz•r(ι•ι Ε:τ:ι-
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κο~νωνt:χν τών χ~τοίκων -:-r,ς. -.:ρω;γωμένως Χχt μ.έσc:> -:-ι;ς ~Ιικρ:χσί.ας, μ.z -=-~·ι 
'Ιcι>νίαν, τοcς ·ι·ί;σο'Jς τοu .\ίγ:χίοu κ:χl -:-ήν Κωνσ-:ανηνο•~ποΧ~ν. C.:>ι; έπtcπ,ς 8ιοc 
-:-fjς Κ~λLΚLΙΧζ μ.ε &λ/.ΙΧζ έπ!ΧpJ. [:χς -:-7,ς Π'J~:Χ'Ι":L'Ιίjζ έπι:ι.pιχτtLΙΧζ, ίοιαL-:έρως ΚIXL 
κιχ-:0: τοvς χρόνοuς τών σ.uτοκρσ.τόρων OCΠCJ •ou (:)εοοοσίοu Β'. -:eι:::ί Ίlριχκλείοu. 
τοu Κωνστιχντ(νοu t". 't"OU 'J I ρrι.κλείω•ιος κιχi. τοu 1\ωνστιχν't"ίνοu ιιωγωνοcτοu 
(GG8-G85). Κιχt μ.όνeιν με τοcς πειριχ-:ικΟ:ς έπιδριψ.Ο:ς κα.t κα.-:-οc τΟ:ς Ί\ριχβικοcς 
ένιχ•ιτίον τ-ης έπιΟέσειc; οc·ιεσ-:&.ί;ησιχν, OLOC νοc ΟLΙΧ7Ι)ρ·η0rιtίν (;μως κιχl σuνεzισΟοuν 
μ.ετέ-.:ει-::χ κο:ι ο-;:χν πλέrι•ι όi.Ιικ.ληρος ·ίj 1\ι)-.:ρος κο:τε/:};ι;ιΟ·ij •)πο 't"ών Φροcyκων 
ίr.πο-:ών. -;ών I 'zνrJ1)~'";";;)'/ Χ:Χt • Ενετών, μ.ετ~β·Jζοc·ι-:ινrιi. zρiJ'J(ιL, ;:ο•) ·;,κολούθ-ησιχν 
:. ·;,ν έξΟ'Jσt? ... V -:'f.ι~ 't ( GX~Κ[f_~'J }(ομ'rr,νο~ . 

.-ltl:-rηOo:, Β ... ~χν-:ινοί. Ί.;.όνr.ι: Κ χι δε-~-:z;;;ι. r.·~t= ii.λr,; μ.ιiς l::ι. -:ώ·ι .-:).ε>J;:ών -:ou έξ:χγώνοv 
ip.J..tF~,.,U θ'.)μt~':'f.ι~t ::r/J σ' ~·~-:·;,'1 f":'~?~σ-:t.i.νε-:-:n -ί; f=')εO'":t~ΚtJ;. •1 I ~ρ( τη ϊ!i..ε'J?ιi ::αpισ-:-:iνtf. 
-;i,•ι &:-:-6ιr.oi.o Πέ-:;;•,ν, -;, -:ε-::i?-:1) -;;,., ιiο:6σ-:ιιλο ILa.ui.o, -ί-ι πέμ.πτη -:i-ν '[ω~V'Π) -='''' ΟεrιΜγιι•ι 

:ι.:rι -ί-1 t:Ι.7fί -:;Ν &γι''" 'Ηzωβιιν ( 11?tτ?tννιz~, \ !r;•Jσεί<J, Λοvδί•ι(ι 

Π αο' ολον τον Sιωγμ.Cιν τ-ίjς 'Ελλφικτ1ς 'ΟρΟοΟόξοu Έκκλ-ησ(ιχι; δπο 
των Λιχτίνων, έν 't"I)'J~()LC, πα.ρετ-fjρ·ήθ·fj μ.εγοcλη &νΟ-ησιc τών έλ);ι;νικών Γρ:χμ.-

, ·~ • ' • ·· - β ι ι <J"' ', ο · · μ.~-; ων LOLIXL -:ε ρ ως Κ!Χ"::Χ 't"C/. ε-:-fj τΎjζ Ο'.σι .ε IΧζ 'J'(O'J ....J. , χocpCXΧ7fjpLσ ε~ς ως 

<;>ιλελειJθεFοc κ σ.~ i•ιεξLΟρ·ι;σκοc, κοι•' :i.?·f.yφιν \Ι r,·ι~zo:j τοu Τ οcγμ.ο:τrις τ(;>ν 
λ·>rωv.Lνω•ι. -:-r}j -.:ερ~·ι;γ-ι;-:r,:j .1 aι•οbιιs ιlc \ eι'()ΙJ:l r.o•J έπεσ-Δ((θη -:-/;ν ν';,σον 
-;() 1335 x:xi. ·f,κ<ι•Jσε. -.:i:'r,'J τ=r,ι; λοc-:ιν~κτ,ς. ολιχς τ:Χς μ.ειο•ι6-:-ητιχς ν:Χ -:-ελοuν ,η., 
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ι1tiμ.;"Ιοι•σrι ι l ιί.:ηιΟο;, Βuζα.ν-:-ι•Jοl z;:.Ι.ινο\: ~'I" - z· σ:ι, :iργ'Jρ6ί κο;ι:ί.ιiρι-χ μ.t Π'Χpσ:σ-:-άσεις 
«yρlc.>ν ζώων b:t 77;; έσω-:-ερικ';,; των κl.ιzλrι:: .\=-:-ι:ιτέρ:χς χ:χ-:-:χ<τ..wJ·r,ς κοzλιάpι!Χ -:τ,ς 
:ι•)Πjς r.ε;:.ιόι>ο•J, κ-χθώς κα.t ιXiJ.-x ciprJf•i r.ολu-:-ψ:ι άρzσιί-χ άν-:-ικclμεν:ιι, "-'Jρlι .. ς 8Ισκο\, 

κοσμοuν τό Βpε7.:ιινικό :\lο•;σείο, -:-i% όr.οί:ιι ι':μω; 8έν εtκον(ζr.ν--:'Χι έν--::ιιuΟ:ι. 
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θε(ο:ν Λειτουργ(ο:ν ε1.ς τ-ίjν έλλ·ηνικ~ν γλC:>σσο:ν82. Κο:τ' έκείν-ην την περίοδον 

( 130()-1359) aιο:κρίνετο:ι στ-Υjν Λάπ-ηΟον ·ή ποφουσίο: τοv οιο:πρεποίiς λογίου 
Γεωργίου .\:χ::-r,Οη Ί; .\ο:π-ί;θιοu Ί; κιχl . \ιχπrιΟέωι;, γνωσ-:οv ά.πο ένο: μιχκροσχελέ

στο:το ποίημά του έχ 1 :;ο I στίχων εlι; οωδεκο:σίιλλο:βον, ύπο τον τίτλον «Στί-
λ \ > ·'δ ' ) ' • . • l ''λλ ο λ \ \ λ χοι ;ω ιτικοι αυτοσχε ι οι εις κοιν1 ν ακοην» κο:ι ο:πο ο: ο: εο ογικιχ κο:ι φι o-

tjCJφι.xoc -:-o•J έργο:. Κο:τQ: τον Sir Georgc Hill. f, .\ο:πf,Οr,ς, ε!zεν εζ,ρυ-:-ά-:-ην 

μ6ρ9ωσιν σπουΜσο:ς εtς τΟr. πο:νεr.ιστ-f,μιο: Π,ς ι>ι:ψης κιχt τϊjι; 11 ιΧδουο:c. Οu
-:-ος f,γο:π/jθ"η πολU ά.πό τον Οuγον Δ' Λουζινιοcν, βο:σιλέιχ τ-ίjς Κ)πρου (1324-
1~:>9), οιΟr. -:-ά.ς rJC:>σει.ς, -:-ί;ν ζω'Ι)ρ6τη-:-ο: -:-oG ;:νείιμο:τος, τ-Ι)ν σοφίο:ν κο:l ε•)<fυ(ο:ν 
του, άλλΟι κο:t ι:>ς tεροοιΜσχο:λος, πλούσιος &ρzων, σεβο:στος κιχt ένοcρετος 

1νθρωποc; διιΧ τά.ς άρετοcc; -:ου δε προσεκιχλείτο (:)ς φιλοξε•Jοίιμενος τοv βο:σι

Χέως <1.ς το φρούριον τοi:ί '.\γίου Ίλο:ρtωνος. ~ιε πολλήν διοcθεσιν b ΓεC:ψγιος 
Λο:πf,Ο·ης &.,.f,ρzετο δι' 5νιιυ -:-Ι)ν ά.•Jωψερη περιο-χ·~ν. οπου ή Ρ·ήγο:ινο:. 'Αλlς τον 
ο 0.0 \ )J \ 'θ ~ \ \ t I ~ \ υπεδεzε-:ο με πο <ην σ'Jμπ~ εια.ν οιιχ -:-ην ε'Jzο:ριστον συνο:να.σ-:ροφ.1ν χο:ι συν-
οιάλεξιν μετΟr. τοu βο:ι:ηλέως έπL φιλοσοφικων κα.t οιοαητικων Οεμοcτων, τα. 

bποϊο: άνεφίι·φιχν ά.πο 1"'ίjς κο:κοδιοικ-ήσεως -:-ϊjς νήσου ύπο τον 'Ισοcάκιον Κο

μνηνbν ( 1184- ι ι η I) κ:χl το•)c έπο:κολωω;σα.ν-:ιχς διωγμοίις της έλλ7j'JLΧΥ,c; Πο:.ι
δείας κιχi. τ-ίjι; 'ΟρθοΜξου Έχκλ·ησίο:c; vπο των Λιχτ(νω•J. Συνδιελέγοντο δε 

περl τούτων «ι\τr) η)ν σκιrλν τιί)~ι q οινίκιιιν καί τιv1ι πορτοκαλλεώ~ι lv τοίς τερ
;rvοί; το~ βασιλείου l\η:rrn.:» BJ. 'Όσιιν ~ιιΧ -;Q: ΟΎ)μώΟΎ) ~σμο:το: κο:t την λο:ϊκηv 

ποί·ησιν, tδιιχιτέρως όε τΟr. ά.κριτικΟr. τριχγοίιδισ. εΙχον κο:ι εtς ΛοcπηΟον τον ~διον 

t.ιχλμον κσ.t οι:ίοοσιν κιχΟωι; ri.vτηzo;:iσo:'J εtc ολιχς τ!lς έπο:ρ-χ(ιχς της Β'Jζο:vτινης 
, ι '" " - ' ι ,ι ι • 1 \ β β \ -ο:υτοκριχ-:οριαι;, ο:ι οποια.ι. χο:ι επ,r,ττοντο κυριως ο:πο το:ς ~ρ οφιχο:ς των 

'\ 'β ' ~ ' "' - δ ' ' ' Λ' θ ' ' - ' 1 • ρο: ων επιοριιμιχc. μετο:c,υ των ποιων και ") ο: π-η oc_, οι κιχτοικοι τ-ης οποιοcς 

έξ-φσ.γκ:iσθrισσ.ν ν:Χ έγκσ.-:-χσ-:ο:Οr:.ιuν πέρ't.ν τ-Γ,ι; ά.χ-:-r,ι; κα.t εtι; &.σ<(οcλέσ~ρο: μέρΎ). 

!\ Ι ετ~ rί.πο τοl.ις Φριiγκους Λουζινισ.νούς, ~ Λά.mJΟος, κο:t δια. σίιντομον 

zρονικ~ν διιfστημα.. κιχ-:-έστη φέο•;οον τι.">ν Γενοuιχτων, ά.πελευΟε:ρωθε'Lσιχ κο:τό

πιν -:ο 1464 uπο -:-ou βο:σιλέωc; Ίοcκώβω ΙΙ s.ι, δι!J: ν&. περιlλθ7j ;:άλιν i.ιπο τ-Ι)ν 

έξουσία.ν των ' ]~νετων. οι r'Jποϊ:οι κιχt ο-:ιχν έκυριοcρχησcχν ,-r,ς ν-ήσου όπεχρέωσιχν 

τοός κα-:ο[κοuς των πόλεων κ:χl κωμο;:όλεων νιΧ διιχ-:-ηροuν στροr.τιωτικήν φρου

ρΟr.ν i.ιπο τ-Ι) ν διοίκ·ησιν 'Ενz-:ων άξιωμοcτικώ•ι. I I ερί τ:Χ -:έλη τ-ijc 'Ενε:τοκριχτ(ο:ς 

ψο:ίνετιχι νΟr. έκτ(σ07j κσ.l η είσόγειος στοιΧ τ-fις μεγάλ'Ι)ς rί.ρτεσισ.νης π-ηγης τοv 

Κεφο:λοβρ•jσο•; προς διασφάλισιν των ;:έν-:ε κuριωτέρων σ-ημείων έκ των δποίων 
' β ' ' ~~ ' ' ' β 'Ο ' 'λ ~) - -σ.•ιοι: ρυει το υοωρ ο:πο το ο: οι; κιχτσ.κορυφοu μεγοc ou σ.υ ,οcκος της κορuφης 

\ιβιΧδι έπl -.r:.ιi:ί ι Ι εν-:ο:οιχκ..Vλου. Το στριχτιωτικδν rί.πόσπο:σμιχ της Λο:π-ήΟοu. 

8z. C. D. Cobham, Eχcerpιa C)•pria, Cuιnbridgc, 1908, p. 17. 
83 ' \0. Σ!Χκε)J.#ιο;, Τά Κυ:r'.!ιw.ά, -!.μ. λ', α ι, ϊ2. .\ο'Jδοβ .• \ι.ιι:χρο'Jοc, μ.ετάφρ. 

Βον-;ι-;ζιιΧvο•>, I 905, σ. 135 x!Xt εί:; ιτημε!ωσιv 

84. Geoτgc 11ill, Α 1/isιory of G'yprιιs, \'οΙ. llJ, Η)48, p. 6zz. 
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\ t - c ,) :t t' ι ' :\ο - "'"' β ι • • ) ":'Ο ο;:ο~ο·ι Ίj ;:ο .ιc; Ί1'7ο 'Jποχρεωμενrι Ψ:ι. δι~τ-ηp·ι;. ει.α. ε μερος κα.":'α. -:-ηv πο .ιορ-
κία.ν τ-/jς Λευκωσίας ίιπb τωv Τούρκω•ι χα.-:' Λϋγουστο•ι-Lεπτέμβριοv ':"oij 1570 

ΛάπηΟοι;, ι\lεσαιωνιχο! χρόνοι: Ιlρ6σοψι:; χεφr,γράc;>οu Ι•:,)~γγελ!ου, έμφ:χίvο•Jσιχ τον .lιxu!8 

νi <;>r.ιvz•)'lj λέο•J-:-:χ κιχ! όίρκ-:-οv, έ;:γον ;r,\j ) Β' -.χι., (\\ϊnchc5ter, Enιιi:Ιnd). 

ΣημεlιιJσιι;: lJ ολλι:\: li.λλ"l. ι.Χρχιχι(J/.(Jyικι:\: εύρ·i;μιχτ(% ιiπό -:+,ν .\άπ-ι;Οο, τά. ι~πc;ϊι:χ Οι:\: Ύ)τιχν 

Μσκολο νι:\: σuμπεριληφΟοiίν ολιχ σ' ιχ•:ιτη τijν άντιπροσωπε•Jτtκ'i) 'Έκ8οσι ε\.φ!cr,ιr,ν-:ι:χι 

t;ι;τό; ά.-:~ -:b Κuπρι-.χκό .\lιησείΌ σ-:+,ν \ε•Jκω,(:χ κ:χl ,· c:-:-ιχγχι:χκέ:; .-:όλει:; -Υ,:; vijσo•J (έ

.-:ιχρχι.:χχι:\: μωσείι:χ), ,ε t8ιω-:ικές Σ•Jί.λογές σri;ν 1\uτ:;;ο κ:χt σ-:ό 'Εξιο>τεριχό χι έκτός ιiπο 

τό 1\l·ητροπ(J),ιηκό \Ιο•Jσείο τ-ης Νέ:χς ')'όρκτις κιχ! >ou .\rJν8!νou, στή ΓιV.λ!:χ, Γερμ:χv(ιχ, 

Ίτv.('Χ κ.ά. ΤιΧ σ>Jνω:·ηκώ:; ι.Χv:χφερόμεν:χ .-:οΜ-ιμι:χ tσ~ορικι:\: κειμ~λι.'Χ ι.Χποτελοvv μόνοv 

-ιεισ-:ικι:\: τεκμf,pι'Χ ..;;~ Ίσ-:-ορι-.χς μι~ς ιΧκόμ-r, zιχμbιr.ς έί.Ι.r.νι;ι;'ί)ς !ιττοριχ'i)ς πο).ιn:!ας, τ-ης 

\σι~Οοv 

ό οέ Έvε-:-bς άξ~ωμ.ιχτικοι:; τούτο'J Ζιχvέ':"Οζ ~οcνοοί.οι:; έπεσε μοιzόμεvοι:; χοιt ιΧπο

κεφοιλισΟεLς, άπεστιΧλ'Ι) ~ κεφα.λ·ή του ίιπb των τοuρκωv προι:; τοv 'Εvε-τοv ~~ο~-
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ΚΥΓο"iιν 7(,ς Κερuνείσις, ~ ό-.οϊος κσιt πσιρέ~ωσε ά.μοc;ι.:ητι τ-i)ν πόλιν 85 (κσ.τ' /Χλλοuς 

είς τ{.•ι έπίσψ; ένε:-:l;ν ~ιΟι.Υ.'Ιj7ίj•ι -:7;ς Ό\μμr,zc:>σ:-ω ~Ιο:ρκσ.ν-:-&>•ιιcιν Βρο:γσ.ι:Ιϊ:ν<Jν). 

\ Ιέ 7/ιν κ.:χ-:-άιΊ;..;,ιν 7f.c 1\•jπροu :ι-.;, -:ι'7>•ι Το~ρκ.ω•ι (15 ϊ 1) ·ί;ρzισε κ:χt πιf.).ιν 
c:>ς κιχ ι κιχ τΟ: τΟ:ς Ό \ρσιβικΟ:ς έπιορομιΧς ·ij σuρρίκvωσις τοu πΙ:rιΩuσμοu, πα. ρΟ: 
τοϊ:ίτο Μ. ·ή Λ~πηΟος ώc -ή πολuπληθεστέριχ π6λις τ'rιc; βορείοu J<,)προu ~ιετ-ηρ·ή

Οη έ~ρ:χ -:-ι:.•jς:κ.ο\1 ~LIΛΚ.Ίj7t:J~ εlc έπίκεν-:ρrJν κσ.t 7./).ω•ι οεχ::χ.τ.έντε ι:ωpίων τ""Ιjζ 

;:εριι:.;ιΥ,ς ·ί;τοι: Β:χσίί.εισ.ς ' Οργο:ς, ..\ιβερί.">ν, Κορμο:κί7η, Πο:ν:Χγρων ·ίj 1\pΎj

μνι)j '''U Κιχμ·Ιjλοu, ΔιορίοΙJ, :\ l vρτou, Κοντεμένοu, Λάρ•ιοcκσ. τηι; λα.πfιΟοu, 

Ά\γρι>Ι:χκίιιυ. Σuσx/:ljπou, ' \γίοu Έρμολ&.οu, l\lότη~ων, Φτερ~zωv, 'ΕΙ.-ηίiς 

κ:χ!. -:r)j VZfJfj')IJ";σtOέv-:r,ι; z<·~ρίr,•; Κ:χ?ιχβχ. 1\ιχt έσ&>~ε-:ο μέ;ι~οι .-ων zρ6νων μοcς 

άκ6μ·Ιj είς τ.υκ•rίjν >lεv~ρ69·;-:-rN πε?ιοz·ίj•ι ·ί; χιχ-:οικίσ. -:r;·.; κιχοΥι. ~ιo•.xr,-:-o:.J, με-:0: 

τ-Ίjς σιiΟr,,jιτηc; -;r;ij >Ιικοcσ-:-ι;ρίr,u, κελλίοι; φuλιχκ:ης κoct άγχόνης δ 6, πσ.ρ' α.ίιτοij 

Ot ε(σ,;:πpιf.τ-.οντο ΟCΠfJ~εΥ.ιχ-;(σ. tξ δλων 7(o)V γεωpγιχί.">V ε(σοοημιf.των, πεpt πλέ 

(J'J ~ε χει;:ι:χί.ικbς )i6ρr,ι:. έξ έν;;ς γροσiω. ά?zικώς οι' {;).ως -;r/ιc; κσ.-;οίκοuς 

μικριι.jς κ :χ!. μzγά.J.r,•.;ς ~ 7 • I Ι:χρΟ: τfιν σzz-;ικ·i;v μεοο;οιποΗτεuσιν κιχt 7/jν uπo8ou-
• • ' β β ' \ ' ~ \ ' • Οέ I Αωσιv εις νεο•.;ς :ια.ρ σ.ρους κοιτσικ•ητιχς '.j)α.ινετ:χι vτι, κα.ι ως εκ της σεως της, 

ί; ΛιΧ.-ηΟ•,c έπl Τιι•;ρκοκροιτ[ιχς •)π-f,ρξεν έμπrψικbν κέντρον, ώς κocl πρότερον, 

ενzχεν -;r,•J ) ψ.~νr.:: -:-t;ς κιχ~ i.όγι:> •ί;ς μι'/.ρ~c &ποσ-:-άσεως έκ •Γ,ι.: άπένοι·ιτι :\ [ ι

Κ?ιχπι:χ-:-ιχ·ι;c <Χκ-:'(,c;. ~ιοιτ-ι;?·fισα.σ:χ :-σ.κ-:ικ·fι•ι έ-.~κοινωνίοcν ώς «χr:ι(!ΓJ. έμπορίοο 

κut πιια.γμcιτεfα.~ f'πfσημο:Η 8 κ. ' 11 μετιΧ τϊjι; ΊΊ l ικροcσ(ιχς έπικ<Jινωνίοι 7ίjς Λoc

ι.i;O(J'J έσννεzισθ·ι; μέzρι 7{.r έξσ.λείyεωι; τc7>ν έΧληνικων ποιροικιών έκεϊ:Οεν κοι-.0: 

:-~c ti?zZc -:r}j 1\.' σ.ι. -ij t1'J"'.'ΚrJι'J<ι.)'ιί~ δέ i)~zξ·;."z~rJ μi: tσ-:-!.οφόροc r/,οί:σ:, 7ιΧ όπfJία: 

κοιl ά.r.r; \ :χπ'ίΟ[r,•;ι; --:εzνί-;οιc κιχτεσχεΨί.~r;ντr, προ·ηγr;•ψένως κοιt κ:χ-:-ιΧ κοcιρr.Jίιc; 

ϊ:οtpιΧ τ?.-ν i;ρμον τf,ι; 'ι\.σπρόβpΨϊΙJC. Έσ<;iοtλμέν-η πρέπει v<X εlvocι ·i) πλ·ηροζiJορ(οc 
70U Σίμt:ι'J \1ενοcρ8r;Ι.) Gτι cψt-vr,ν εις ':'0'1 1\!1-pα.β~ν ·ίικμσ.ζε ΚΙΧ':'cΧ •fιν Τουρκοκριχ-

' • ) ' ' - ' ' ' ~ • - ι; 9 δ" . ) • - " • 1- Q ---:ισ.ν "lj νοι•.;-;ι .ι οι μετοc 7'Ιjζ ιχν-:ι;:ερ:χν .-t. νοι-:Ολ'ΙjC>> , ιr,τι ;: .·r,ν τ<J'.J ΓJ":ι ο \:χροιt':χς 

fιρίΟμει βίι:ιν μόνCJν ένοcμισ!J ιχίωνος κιχι 1--:σν ό ~- \lενοcροος εγροcφε το πεpt 

Κ\ιπρο•J (( ΤυπΜΨμικιίγ» ούι:\ε(ς, c:κ πιστε•jετ!;f.ι, έχ. τοu zωρίου έκε(vοu έyv<:>ριζε 
-:Ύ1'ι ":'ουρκ~κ·~ν γλι:)σσrι..ν, ϊ?·ί;σιμοv Οργα.νr1ν --;/;τε έπικrJινι.}νία.ς «μετ« τ--f,ς &.ντL-

1!5. C. Cobhιιιn, E:\ccrpra (',}•f>ria, Cωn\)rίclgc, 1908, 11. Ι+?· 

86 Et; -;ο i)uτω,v &κρr,ν -'ϊjς ένορι~ Τιμ.(rΝ Προ8ρ6μ.ο•J έ-ιΟοι «vηrpορικ6ι; όρόμ.οι; 

::;;ο; • Λ γt?:v 11 οι ρ οι σκι:-ιΥ1ν ο:ερl -:χ :100 μ.έ-:p:ι ~~ο ... ~, -:o•J?"-~"-1>v -;έμ.ενο:; π ρ δ; :Χvιχ-:ο>.&ς, 

ό;:ομ.(<τ/."'' ώότ,γοGσε ::ρ1,; -χ•)-:..Χ 

87, 'λρχψ. K•Jπp~oιvoiί ΧΙ,!υι•υλογική Ίιττrι{!ίrι τij:: ι•ιjσοι• ΚιJπρυι•, Έvε-:Vχ 1788, 
σ. H!J. 

88, Τοiί οιu-;οiί, lvO' άvω-;έpι·ι σ. :i5. 

8<). Σ • .\[εvιΧρδr,•J, Το:rωι·ι•μικrjν τ ή:: Κι·ΠΙJΟΙ', 'ΛΟΊ)νοιι, ι !!07, σ. :!'ι. 
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πiρι:ι.ν Άνι:ι.τολΊjς», έν &ντιθέσει μέ τ-Ι]ν Λά.πηθον ~ δπο(ι:ι. κocl κιχτέστη lδρι:ι. 
, ~ - 'Ε λ ι ' ι τ ' ' 1! ψ ' - ό ι τοuρκοu οιοικητοu. 'σφιχ μενΊJ επισης ε νιχι κι:ι.ι η σ.πο ις περι τ-ης νομι:ι.σιιχς 

τοίί Κο.ριχβίi, οτι δηλιχδ~. «φιχίνετιχι οτι ~το ό τόπος διιχμονΊjς τοu πλοιά.ρχου 
~ τοu έφοπλιστοϊ:ί τ-ϊjc: περιοχΎjς» .:η οτι «κσ.ριχβίiς ε!νιχι ό κιχτιχσκεuά.ζων η ό 

έχων κιχριΧβιι:ι., οπως κιχλιχθιΧς ε!νσ.ι ό πλέχων κι:ι.λιΧθιι:ι.» 6>ς έπίσΊ)ς κσ.t ~ &χι:ι.

θόριστος ιΧορισ-:-ολοyίσ. <<&λλοι uποστηρίζουν δτι eλσ.βε το <Sνομσ. ιΧπο τον λιμένιχ, 

ό όποϊ:ος περιελ~φθη έντος των δρίων τουι>9ο. Άλλοc χι:ι.νεις με το έν λόy~ 

<Sνομσ., οuτε κoct είς τον χ&ρτ-ην τΊjς Κύπρου &νι:ι.φέρετιχι, γνωρίζει δρμον η λψέ

να. «Kocρocβiiν», μ~τε uπιΧρχει χωρίον «Kcxλocθiiς>> η χιχι «ΚcχλιΧθισ.» (ο,ποu κιχτσ.

σκευιΧζοντιχι κι:ι.λά.θιcχ ·fι «' Αyyειοπλcχστεϊ:ον» οποu &πο χιλιετ-ηρίδων κcχτεσκεuοc
ζοντο &..yyεϊ:ιχ). Κσ.t προκειμένοu περl τοίί ορμοu τ-ϊjς 'Ασπρόβρuσης μετιΧ τοίί 

&νιχτολικοίί λιμενοβριχχίονος ένθιχ ~ Ά νιχμορφωτικ-fι Σχολ·ή είιρίσ-ι<ετο έντος 

των Δ·ημοτιχων όρίων τΊjς Λιχ~Οου, 15ριcχ πρόσφιχτιχ, ο'f)λοcδ-fι τΊjς τελευτιχίιχς 

40ετίιχς, χιχθωρισθέντα. έπt 'Αyyλοκριχτίιχς, προ ιχύτΊjς δέ ~ περιοχ·fι Λιχ~θου 

έπεκτείνετο μέχρι τοίί πέμπτοu μιλιοδείκτοu ά:πο Κερuνε[σ.ς. 

Είς τον λιμένα. τ-'ης 'Ασπρόβρuσης προσωρμίσθΊJ μέ έπτιΧ πυρπολικά, την 
21 'Ιουνίου 1821, δ πυρπολητ-fις νσ.ίισ.ρχοc Κωνστιχνί:νος Κι:ι.νά.ρης, ό όποί:ος 
κoct πιχρέδωσεν οπλιχ είς τούς Λιχπηθlοuς δι έξέyερσιν ένιχντίον των Τούρκων 

~ιι:ι.νuχτερεύσιχς μά.λιστcχ εlς ΛιΧπηθον, είς την οίκίιχν τοίί rεωρyίοu «Πιχσπιχλ
λΊj>> πα.τρος τοϊ:ί Χριστοψlj Κρα.μβ'ij έκ τ-fις ένορίιχς Άyίιχς ΠιχριχσκευΎjς. Τό: 

οπλιχ 8ια. νεχροπομπ-ίjς, τοποθετηθέντο: είς νεκροφορείον, ~yοuμένων τοu Προr

στο:μένοu τ-ίjς μονΊjς Άχεφοποι~τοu, τοίί ιερέως Άy. Γεωρyίοu χο..t ένος Σι

νιχtτοu, μετεφέρθησαν προς τιχφ·Ι]ν δ'ijθεν νιχuτικων, κoct έτοποθετ-ήθησιχν είς 
ά:σφο:λές ά:πόκεντρον σ-ημεί:ον τΊjς ένορία.ς Άyίοu Θεοοώροu (νοτίως τΊjς κιχτοι

κίιχς Χριστοφ. Τ σιχyyιχρίοη ένθιχ ποιριχπλ-ήσιος κοίτη ποτιχμοίί). Ό Κιχν&.ρης 

οέ πα.ρέλιχβε μετιχ.ξύ &λλων &λεuρcχ, πρόβιχτοι, iSνouς, χρ'ήμοιτcχ, και μεταξύ 

τοίιτων 25 νέοι ήκολοίιθ·ησιχν τον ένδοξον έκεϊ:νον Νιχίιιχρχον είς την έθνικ-fιν 
ιΧποστολ·ήν, την όποίcχν έπιτελοίίσε μέ τ-}jν έκρηξιν ~δη τΊjς ΈλληναΊjς Έθνε

γερσίιχς, ά:νο:χωρήσοις έχ Λι:ι.π+,θοu την πρω(ο:ν τΊjc έπομένης. Το yεyονος τοίί

το κιχτέστ-η ομως γνωστον είς τον κcχδΊjν κιχί τούς περι ο:ύτον τούρκοuc διοιχη

-:ό:ς τ-ίjς Λοιπ-ήθου κιχt τ-fις Λεuκωσίοις. Διότι δ Κιχνοcρης έφθιχσε δι&. μέσου 
Λευχωσίιχς, ένθιχ ε! χε σuν&.ντησιν μετά: τοίί 'Αρχιεπισχ6που Κuπριοινοu (ά:πο

βιβσ.σθεlς είς Λεμεσόν), ώδ·ηyηθεlς προς Λοcπ-ηθον ένθιχ διενuχτέρευσε, έπι
βιβιχσθέντος τούτου τήν πρωίο:ν έπt τοίί νιχuλοχοuντος είς 'Ασπρόβρυσιν πολε

μιχοu τοu στόλου. Διηρεuν~θη το θέμι:ι. κocl το yεyονος ~ιεπιστώθη, χωρtς 

όμως οιί έξηyήσεις πού οί προίιχοντες τΊjς Λοι~θου ποιρέσχον νό: ίκα.νοποιή
σουν τ-Ιjν τοvρχικ-fιν διο(κησιν, χιχt έκ τ-ίjς κιχτιχγριχφΊjς C:ψισμένων προ·cόντων 

\ - ~ - ' ' - - f ι~ I > /θ I κ I ~-Κ/ΧL τ"Ι)ζ οιιχφuyης με-:- οιυτων τ-r,ς ομιχοος που ηχολου ησε τον ιχνιχρην, rτ.νιχ-

<)Ο. Κ. Χοιρμ.οιντi, Καqα{Jάς, Λευκωσf.α, 1969, σ. 15. 
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ζ-ητηΟεlς άκόμ-η κοιt ό tδιοκτήτης τ-Γ,ς οίκίοι; ένθα: ό Να:όοιρχος διενuκτέρεuσε. 

'Λλλ' έ:ιψ.Jβη οu:-ος εrς βοcΟεϊ.:οcν zοιρ~8ροιν έ;>t ·Jιμέροις, κα.λuπτομέvην ά.πο πu-
' β 1 

' ) - 'I' - - 1 
" ' '1-(;Q ' δ" 1 

' \ κνοuς oι-:ouc; κοιι κα: .α:μωνα.. ~v τι;> μετα:ςu ομ<ι>ς εο η -η ιοιτα:yη εκ , εuκω-
σίχς πρόc; σ')/J,-ηyιν όλων των u;>όπτων προκρίτων Π,ς Λοιπ-f,θοu, ot όποϊ:οι 
κα:l έκΧείσΟ·ησοι•ι εtς τ-Ιjν ιpuλοικΥ,ν οιιΧ ν' ιΧπα:γzο·ι~σΟοuν με-:-ιΧ δεκα:πενΟ'f,μερον 

κσ.-:-ιΧ ..-ην μεγάλ-ην τρα:γωδίιχν ποu έπ·ηκολοuΟ·ησε, ..-r,ς 9 Ί ουλίοu ι 821. Εtς 
-:-ον β<ιψον ..-Γ,ς ΈΟνεγερσίχς κχt με-:-χξ•) -:ων κοιροι-:ομηΟέν-:-ων :\οι;τηΟίων, πλ·ην 

τοu Χατζηλίοι, πάππου 't"OU στρα..-ηγοu Λεωνίδα: Θεοχοcροuς Λα:πα.Οιώτη I 

συγz.οι-:-α:i.έγο•ι:-οι~ &/J,οι δεκοιεπτιΧ τ.ρόκρι -:-ο~ έκ -:-ο•.Jτων δε κοιt ό Χα:-:ζΥ,παποι

χρισ-:-όδοuλος, έψ!jμέριος Ά\γίοις Ιlαρα.σκεuΥjς , άρνηΟεtς νιΧ βεβοιιώση ..-ην 8ιέ

λεuσιν -:ou Κοινά.ρ·η έκ ..-r,ς ένορίοcς του, c~ς κοιt τ-fιν διαφuy}ιν νέων έκ Λcχπf,Οου, 
μετα.ξ•) -:i:>ν /ι;>ο(ων κcxt ό utoc -:ΙJu λα.-:ζ-,ρ.:.οι ΘεοzιΧρΊjς, ;J ό;>οί:ος κοιt έ).cχβε 

μέpr1ς εtς την πcχριΧ τ-fιν ' \κρόπολιν των 'λθηνi:>v μά.zην των 'Ελλ·ήνων ένα.ντίον 
-:iJ>v Τοuρκων. Ό Θεr.ιzοcρτ,ς, C:,ς γνω'1-:όν, με-:0: ..-ην ά:.ελεuΟέρωσιν τ-Ίjς Ί~/

Μ~ οι; έ-ι.ρημά..-ησε κσ.l uποισπισrfις τοu βοισιλέως 'ΌΟωvος9 ι. 'ΛλλΟ: καί τινος 
~.l.λr.ιu μνεία. θtΧ. πρέπει έντοιuΟοι νιΧ σημειωΟΊj, τοu ΊωιΧννeι•; Μιzα~λ έκ τ-f,ι; 

οrκογενείcχς ~ιοικίδων-Ί\βραοιμίοη, οστις -ήκολοόθ·φε τον Ι<οινά.pΊjν, δ';>Ίjρέτησε 

τον tερον ?ι.γι~νrι. uπερ τΊjς έλεuΟερία:ς κα.Ο' ολον το ~ιά.στημ~ .• κα:t στρcχτιι:>της 

ο-:οcν έτ.i:ι;γι:,οτ, είς τον 8εξ~ον τ.όοοι κοι~ ιΧ~ιui.έσοcι; τrJ'j-:oν, ι:,ς τεzνί'":Ίjc; σ~ο7J

ροuργος «κατά πϋ.συ.ν ι.ί1•ιiγκην καΙ περίστασι.ν ια\ C:?jλω• lνΟερμοJ· καί πατοιωτι

κό~·ιι 92, έγκ7.-:εστιΧΟ·η μετtΧ. ..-r,ν ιiπελεuΟέρωσιν είς Χαλκ[~οc -:Υ,ς ~uβοίοις, C:>ς 

βεβα:ιοuτο:ι ιiπο δ·ίjλωσιν -:ou Δ·ημιΧρzου Χα:λκιδέων λ. \lιΧν-:-ζο:ρη ~μερ. 1)6)846. 

Κοcτιi •fιν κρίσιμrι•ι έκείνψ περtοοr,ν, ι~ι; ~-:ο έπόμενον, ι;ιόβοc κcxl προφu

λιχξις, σι·rf,. τ.ροσοzή κα:l έπtφuλο:ξις έπεκρ:Χ..-ΙJσrι.•ι, ~ μόνη δε έπtκοtνωνίο: μετιi 

..-r,ς έπιχνο:σ:-cχ•ημένης Έλλάδοc έγίνετο μέσ<:> των ξένων Γενικών llροξενείων 

άτ.b τ-fιν \rfρν:ι.z.7., ένώ ένδομ•~z(ο)ς κο:l με-:ιχξ•) --;&ν Έ/j;ίjνων κοcτοίκων -.Ύjς 

Λα.π-ήθοu έκ•Jριcχρyοuσε ~ άδιο:μφισβ·ήτ-ητος α:ίσιοδοξία περt κα.τισχuσεως των 

έiJ:φ~κ<-;)ν i);>λων Κ7.l ·ίj έντείίθεν δ~έ/.ε•;mς -:rJ~ ~cx•;ιfρzou Κ7.νιΧρ·η, κχτέστη 

Ο ρόλος ΠΙ.ιΙJ οtοιλQ.λεϊ.:.-α.ι κο:t μέχρι τi:>ν χρόνων μα:ς. • ΕγνC:ψισεν ομως ό λα:ός 
..-r,ς .\cxr:-};Oou κα.Οωι... κ οι ι όλοκΙ.-ίjρου -:-(,ς ν-ήσο•; -:-fιν σ-:uγν·}ιν τuρcχννίοcν, τ-}ιν 

κο:-:οι~[εσιν, ..-ί)ν δ·fιμευσιν -:-ων περtοurη&ν, τιΧς i>ιC:>ξεις κcxt τ:Χς σιj~ι:ι.γιΧς, πο•) 

-fινοcγ-/..α.σcχν τοvς κcχ-:οίκοuς νιΧ έγκrι.τα.λείποuν κρυφίως την πόλιν των, 8ι0: νιi 

fLZH<>OY, ό πi.-rθ'Jσμός ιiτ.b -:ιΧς L5.00() είς -:ιΧς 2.500 ειJ·ι;νιχς κα:-:-οίκοuς. Διό-:-ι 

ΙJL πλεi:στσι, tδιο:ιτέρως οί τεχνί:τcχt, έφuγον έγκcχτcχστcχΟέν-:ες εtι; ιΧλλοιι; πόλεις 

·i; έποιρzιοικιΧ κέ•ιτριχ τ-Γ.ς v'f,σr..ιu 'Γι δtιi Οα:λάσιτι;ς έγκcχτέλεtψχν την Λά.πηΟον. 

91. /(t•'l(!tακά .\'(!οι·ικιi, τόμ. Β', σ. 2~:ι 

φ.. 1\-χτό: προφοριχΥ,ν 8ι-χβεβ'Χ(ωσιν μ. Σωφρ. Σιο:Δ~·η προ~ τον σ-ηγp!Χ<;>έοι κ-χί 

ΙJέτροv \Ισιι_ι:ι:λλεΔilη . Β),, κocl Λ. Φιλ(ππου, Πύπριοι Άγωι•ιστ<ιl, Λευκωσlοι, 1953, σ. 
45-'.6. 
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Kat OL ενα.πομεί•ια.•ι-;ες, ποφοc την ιΧπιχιzθΊj οοuλε(ιχν, έπέσuριχν τ-fιν προσοχ}ιν 

τΎ)ς τοuρκ~κΊjς διοικ-ήσε<ι.>ς ώς προς την οιιχρρο·fιν τοίί πληθuσμοίί I OLcX να. έκδη
λωΟΊj πιχρ' ιχuτ-~ι; κάποια. έλοcστικότης ΚΟ<L είς σημεi:ον πού να. Μνιχντοcι οι κά

τοικοι νιΧ έποινέλθουν κιχt σ'Jνεzίσοuν τΟ:ς κοcθ·ημερινά.ς των cΧσ'f.ολ(οcς. Kocl 

έπϊjλΟεν όπωσ~-ήποτε κο:τεuνοι:σμός των πνευμάτων ιΧπο τουρικΊjς πλεuριΧς, 
πιχριΧ τιΧς συνεχεi:ς έξεγέρσεις των 'Ελλήνων ένο:ντίον των Τουρκικών ιΧρχών 

r.ροηγοuμένιι.~ς κιχ!. μετέπ~ι-:ιχ. Διότι, κα.Ι. προ τ-ϊjς μεγά.ληι; έκε(νης σφe<y-ijς 

το\ί Ίοuλίοu 1821 ύπο -;ών Τοίιρκων, ot' Ελλ·ηvει;: Κίιπριοι 'πο/..λά.κις κιχl μετιχ

ξίι τ<•)ν πρώτοι ot Λι:.<π-ήΟιοι, &.πο τοίί 1578, 1607, 1617, tG80, 1692, J764, 
1765, 1806 κοιt με-:ιΧ το 1821, το 1830, 1833 έξεyείροντο κοιτοc των Τούρκων 

1 • ) Ο' • - I >:- ' ' .,. 'λ ψ - λ -προς ιχπε .εu εp<ο>σιν των εκ -:-ι;ς τuροcν•ιιοις, ιJισ< ..-ην εc,oc ει ιν τοu κεφιχ ικοu 

φόρου κιχl οιοc τ-fιν γενικ-fιν άσφάλειοcν τών κοcτοίκων. 'Αλλ' ~.t στά.σεις κιχt έξε

γέρσειc ά.φοροi3ν γενικ~>τερον το Οέμοc ..-;,ς Κuπρι:χκΥ,:; Ίσ-:ορ(:χς, διοc την όποίιχν 

κιχ!. προηγοuμέvωc πολλοl χρονογροcφοι -ήσχολ·;,θ·ησοcν. 

Δεν 1)ρyησοcν λοιπόν ot Λιχπ·ήΟιοι μe τ-fιν ~πιμον-ήν, την έπινήησιν, την 

~ργοc-;ικό-:ητοc, τYjv έπίοοσίν -:ων είς τ~ τέzνσ.ς κ:χl το έμπόριον, είς την γεωρ

γίοcν χoct κ-:-φο-:ροφίιχv νιΧ άνοc•rήψουν, προσοcτεν(ζοvτες μέ έλπίοοc το μέλλον, 

ποcροcμένοντ~;. έποcγρυπνοίίντεc κσl ~ιοcφυλάττοντες την πά.τριον ΓΊjν με στωι

κότητα., έγκοιρτέρ·ησιν κoct φιλοπονίοcν προc τιΧς κοc()-ημερινά.c των cΧσ'.(ολ(οcς 

aποβλέποντες, χ<ιJρ!.ς ί)μω._ κσ.l νιΧ ά.φίστοc'J':-a.ι τC;u έθνικοίί προσοcνσ.-:ο>.ισμοίί 

των, ίοι:χι-:-έρως τ-ijc Ορησκε(οcς κocl τ=ήc έΟνιχΊjς των γλώσσης. Κιχl ύπ-fιρξοcν, 

ποcριΧ την ένοειάv των, κοcτοικοι της Λοcπ-ήΟοu ποίι άπέστειλοc•J τοc τέκνα. των 

8ι' άνω-:έprtζ σποuΜς εtc τ-fιν Εvα.γγελικ~·~ Σχολήν -:-ϊ;ς Σμίιρνης κιχt έκεi:θεν 
εtς την Ί6νιeιν 'Ακιχοημ(οcν κoct 'Ι τιχλ(οιν. Έφιλοξέτησοcν δε κoct tεροδιοιχσ'.ιοc

λοuς, έπt Τοuρκοκροcτ(οcς, άπο τ-fιν Κωνστοcντινοίιπολιν κocl την Σμίιρν-ην, ποcριΧ 
-:ών όποίω•J κoct Β'Jζοcντι•rίιν Ι\Ιοι.ισικήν έδιδιiχθησαν ώς ot Πέτρος Μοcχοcλλεκ(-

8ης, Χοcτζησοcββα.ς Σιιχκ(8·r,ς, 1'\ ικόλιχος r ι Ο<ΠΟ<Κυπριοινοίί' 'Λ yοcΟοκλΊjς Ί τ ροc
χλέοuς, Γρ'Ι)γόριοc '} 'οcριΧς, δ Νικόλοιος ΦωκιΧ δι8οcχ0εtς έν ~μίιρνη ποcροc τ<j) 

Μ. ~Ιισοc·ι;λίδη (ουμμοcΟψείισοcς ποcρ' οιίι-:<j) μετ& τινος έξ ΆγLων Όμολοyητών, 

δστις έχp'Ι)μιiτ-ι;σε προ τοu 1940 πριι>-:οψ~λτης 'Αγtου ΛοuχιΧ Λεuκωσtιχς). 
)I Εστεργον, 8ηλονότι, οί Λιχπ-~Οιοι ΚΟ<~ μιχζt μέ τοcς λοιπιΧς &.σχολ(ιχς των, 

·~ι \ \ \ ' \ \ \ ' ' ξ -). 'n. \ ι ιο ως -:οcς τΕ"f.'Jικοc; κοιι εμπορικοcc, προς τ-ην οcνιχπ':ΊJ ιν, .. 1ν μοcυησιν, τ-ην προ-

οSον των -:έκνων των. Koct ώς προς -:ο θέμοc τοίίτο χρειοcζετοcι είοικ·}ι μελέτη, 
κσ06σc.ν κocl πιχριΧ τοίις περιορισμοίιc;, οί Λοcπ-ήθιοι εϋρισκον τρόποuς έπιχοι

νωνLοιc μετιΧ τοu ύπολοtποu 'Ελληνικοu κόσμοu. Ε!νοcι -ή περtο8ος τοίί τέλους 

-:7)c ΊΌυρκοκροcτί:χι; έν Κuτ.ρ4> κιχl τιΧ πpοοcν:χφερΟέντοc πρόσωποc οχε":"(ζοντοcι 
«κριβώς μέ τιΧ τελεuτοcϊ:ιχ έτη τοίί Ι Π' cct., ένω -ή &νΟησις πάλιν είς τοc έλληνικιΧ 

Γρ~μμοιτιχ ~ρzισεν ~8η είς -:~ν ΛάπηΟfιν άπο τών μέσων τοίί οcίώνος έκε(νου. 

".\ν κο:t fiνοcφέpε-:ιχι, 5.νεΙJ ΟLΟ:ΚΟϊ.fις f, συνέχεια. τοuτων κιχί κοιτ& 't'Ούς χρόνους 
της μοικροc(ωνος 8οuλε(οcς τοίί μοφτvpικο\ί λοcοίί της l\Ιεyοcλον~σου, ώς προς τ-}ιν 

85 



προιχνιχφερθε~σιχν περίο8ον uπιΧρχοuν τιΧ ά:κόλοuΟιχ 8ιιΧ ..-ήν Λά:Π"'f)θον στοιχε~ιχ. 

''I 18η περt το 185 7, κιΧ ποιος έχ Λεuκωσίιχς όνόμιχτι Κοuτσονικόλιχς, φέρε
τιχι 8ι8&.ξ!Χς Κ!Χτ' olχov l8ιωτιχιΧ μιχθf,μοιτοι, άλΊ.' εl.ς τον Κώ8ιχιχ -ri;ς έκΥ.λη

σ(ιχς ΆΎίιχς ΠοιριχσχεuΊjς93 φιχίνετοιι πώς εlχε σuστιχθε~ οιίιτόθι σχολ·ή ά:πο τοίί 
1855, 8ιιΧ ..-ήν όποίαν χοιί είς σ-ι.ετικον Πριχκτιχόν άνοιφέροντοιι: «1855 9βρlου. 
Θείq. βοηθεlq. lσvστιίσαμεν Παιδαγωγικόv Σχολείm εί, τήv ένορίαv τij:; 'Αγlα~ 

Όσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής διά vά μαvΟά1•ωσιν οί nαίδε:: ηjς αvτijς 
έvορίας, καθώ:; καl. οί ηjς ένορ{α~ 'Αγίας 'Αvαστασ/α::, νά clvαγινώσκοtJv, νa 

γράφ01•v καί 1-ι.i ά.ριθμοϋv. Ιlαιδοδιδάσ'Χ.αλω δέ διωρfσαμε-ιι rό1· τιμιι!Jτατον 
]((;ρ. 'Λνδρέω• Σάββα έκ τfjς nριvτης ρηθεlσης έ1•ορlας, νέον κ6σμιο1ι, σεμνδv 

τa ήθη καΙ. στολισμένο"' μέ Π(!οκο;ηίv. ό δέ μισθός τοϋ διδασκάλου ό έτιίσιος 

νά πληρώνηται άπό τά; είρημt'να; δύο εκκλησίας γ(!όσια 7.50, πληρωJιόμενα 
lκ τών δύο Ικκληοιώ1ι lξ ήμιιιεlας. Λ·αι μηδεlς lστω άJιθιστάμε~ο:; τό σm•ο

λον. Ό Ι\.υρι1vεlα~ Μελέτιο; ιlποφαίtεται>> (uπογριχφf,). 'Επίσ-ης κοιί είς έτε
ρον Πριχκτικόν, προηγούμενον κοιτ' ά:ριΟμόν τοίί ά:νωτέρω, έμφιχ(νετιχι σuνει

σφοριΧ ..-t,ς έχκλησίο:ς Ά γίιχς Π ιχροcσ-..<εuΊjς είς <<' Λλληλοδιδακτικδν Σχολείον~>, 

τό όπο~ον θιΧ ~το ά:σι;:ιο:λώς τό ι:ις ~νιι> «Παιδαγωγικόv Σχολείον»94. ΆλλιΧ 

κοιί εtς Προ:κτικόν της έκκλησ(ιχς τΊjς ένορ(ιχς 'Ayίou Θεο8ώροu ά:νο:φέρετοιι, 

ιισυ11εισq:ορύ. εl ς Σχολείον)), προηγοuμένης μιΧλισ":'α: zρονολοy(ιχ.ς 9 s. 

~Ιετ' όλ(yα ομως έτη, τό 1865-6, t8ρ•jθη το πρώτον Κοινοτιχον Σχολε~ον, 
κ-:-ισθ&ν μεταξv των Μο μεyιΧλων βριΧzων ποv 8εσπόζοuν τΊjς ΛιχπήΟοu και 

έπί. τΊjς ίσοπέδοu πλοιτείιχς -:-ou βορείοu κρ-ημνοίί, κιΧ-:-ωθεν τοu βρά.zοu -:-f,ς 'Λ yL!Xς 
Άναστασ(ιχς. Ό βριχχώ8ης έχε~'ΙΟζ κρημ.νός ποv δεσπόζει των κιΧτω ένοριων 

Άγ. Θεο8ώρeιu, Τι.μίοu Πρeι8ρόμοu, 'Λ γ. Λοuκ~ κιχt Άγ. 1\1-ηνa έκαλε~το 

«Κάστροvη 96, έπ' αίιτοίί δε ά:ν-Ιjγέρθη καt τό πρώτον Κοινο-:-ικό Σχολεϊ:ον, εlς 

το όπο~ον χαt μιχρι τοίί 1870 έ8(8οιξεν ό ΕίJγραφος Εuστρα-.(οu ά:πό τΎjν Λάρ
νακα, έκε~νον δε 8ιε8έz0·ησοιν άλλοι, μετ«ξv τι':>ν όποίων δ Ίωά.ν'νΥ)c ΓεωργιιΧ-

8Ίjς ( 1876-78), ό 'Αθοινά.σιος Τριαντοιι;:ιu/J,(8'1jς 1; χλλως «dασκαλοiίδι» έκ Με
σολογγ(οu, γέρων, ά:ντικοιτοιστ-ήσοιc; τόν Γεώρyιον Κuριιχχίδη, τον δπο~ον ή 

γείτων κώμη τοu Καροιβrλ προσέλαβε με Υjύξημένον μισθόν κrιί παροχ·fιν κοιτοι

χίας, μετ' ιχίιτοuς δt ( 1881-83) ό Τηλέμαχος Κιχλλονσ.ς, τελειόφοιτος της Έλ
λ·Ιjνtκ~ι; ΈμποριχΊjς της ΧιΧλκης, κιχτέzων προηγοuμένιι>ς (1880) θέσιν κιχθη-

93. Κώδιξ lκκλησlας Άγ. !Ι(l(!ασκεrοής, ιΧρ. φίιλλοu 21, ΛιίπηΟος, 11!55. 

94 'ΈνΟ' ιiνωτέρω, ciρ. φ. 20, t,μερ. 22 ~οεμβρ(ο•J 11!55. 
95 Κώδιξ iκκλησlπ.ς 'Λ γ. Θεοδώροι•, Πρ'.Χκ:ικον ήμερ. I i Όκτω~ρ(οu I 850 
96. Έντος τοϋ μεγάλου κοιL ιΧπο;ψήμνοu βpιίχο•J τοϋ ιιΚιΧστροuΙΙ, ύπijρχον βοιΟείοιι 

λαξενμέν:χι στο:χΕ, μΕοι 8έ έξ οιίιτών έχρrισίμεuε και ώς '\ποθήχη πετρελr.ιιοει8ών τοϋ Δ~μοu 

.\'.Xπf,fkn. Κά-:-ιοjΟεν -.οίι-:-•,u βιχθεί:t ύτ:6γειι;,~ σ'f,ρ:tγξ <<λ'.Χγ<JuμιΙΙ, έκ -:-'ίjς δποίιχς Υ.οιL m;ri; 
u8:x-roς γνωστή ύπό -:ό ι\•,ομα ιι".· lό(.>οtκο.;ΙΙ, 1\ιά -:"i)ν όπο[ιχ'V χαL είς '\'Ο έπόμενον κεφιiί.αιον 

Ooc γ[νη σχετικ·~ ιiναφοριi. 
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yητοu ήjc; ι'uμνιχστιχης έν ήj • Eλ)."IJVLΚΊj Lχoλjj Λεuκωσίοις ένθοι κιχt tορuσε 
το πρώτον Γuμνιχστ-ί;ριον έν Κuπρ<:> 8ιιΧ τΥjν σωμιχτικ-fιν έκγvμνιχσιν τών μιχ

Οητών. 

'Έκθεσις, oveι έτη μετιΧ -rljν έκποίησιν τ-Γις Κuπροv προ< τούς "Λγγλοuς 

uπο τών Τοuρκων, -:ou α1οεσ. 'Ιωσl.ιχ Σπένσερ έπι-:ε·:-ρα.μμένω προς τοuτο, 

ιiνα:φέρει u..(<:τικώς μt τfιν Λιiqθeιν χιχt τιΧ έξ'ης: ιιΌ Μουκτάρης καί εlς 'l 
δύο [ερείς εlναι πολv καλa μορq ωμ{νοι iJ.νΟρωποι έμμ{νοντε::. :τάσn Ουσίq. εl; 

η}ι διατ~ρησιν καΙ εύημερίαν τοϋ σχολείου))<ι7. Βεβιχίωc ό κοινοτ&.ρχης η μοu-

' < ' ' 1 ' - • ' ' ' 'λ ψ ' \' ' (1880) κτcχ.ρης εχα.στης ενοριιχς μετοι των ιερεων, ως οιπεκιχ u εν ο ..... πενσερ ' , 

πού οιε-:-έλεσε κιχt πρώ-:ος ~ιεuΟuντ-fις '":OU Γρσcφείοu π ιχιοείσcς, ύπ-ηρξιχν ~ν

θρωποι φωτισμένοι, στελέχη κιχ!. πιχρ&.γοντες τΎjς κοινωνl.ιχς τ-"ης Λοιπ-~Οοu, τ-ην 

όποl.ιχν κιχt κιχθ' οίονοf,r.ο-:ε τρόπον έ·Jίσ-ι.uον κσιl ίιπερr,σπίζοντο τών οικιχιω

μ&.των της κιχτιΧ τούς οισcρρεuσιχντοις σκοτεινούς έκείνοuς χρόνους, οιιΧ νιΧ ΟUνΥJ

θοuν •ιιΧ r.ιχρσcμεl.νοuν πιστοί θεμσιτοφuΧιχκες -:ών ίερών κοιt τών δσίων, τιΧ όποϊ:οι 

ιχί χιλιετηρίοεc έκλ·ΙJpοδότ-ΙJσσcν εCς τούς γνησίοuς, κιχτοc κuριολεξίσcν, χιχτοίκοvς 

ιfις ίσ-:-ορικης πόλεως --:ών Λσcτηθών. 1{oct προΥ.εψ.έ•JΟU r.ερί τών μορφωμένων 
ίερέων, τούς δποίο•Jς ώς κιχ!. τον «μοuχτ&.ρηνl) οtν χιχτονομ&.ζει ό Σπένσερ, Ο« 

ησιχν ιiσφοιλώς ot Π σιποισ&.ββιχς Χιχ-:-ζψtιχπιχχρισ-:eιοοuλοu ( 1806-1884.) Υ, ό 

uίος τοότοu Ποιπσcκuριιχχος Πιχπα:σ&.ββιχ (1843-1916), οί όποϊ:οι χσcθωc κσcί 

b uίος τοG οεu-:έρο•J Πιχπιχθεοφ&.νης, ε!χον ιiποστ-ΙJθl.σει ολιχ -:-oc ίερcΧ. βιβλία:, 

ένώ oe Υισιχν έφ-ημ.έριοL ε1ς <λ γίιχν π ιχριχσκεu+,ν I έτέλοuν την λειτοuργίσcν Κ!ΧL 

ε1ς &λλοuς ένορισcκούς νοιούς ( ό Πιχπιχθεοφοc•rΙJς είς "Α γ. Θεό~ωρον) <ι s. ΚιχτcΧ. 

-:οuς χοιλεποuς, λοιπόν, έπt ΊΌuρχοκριχ--:ίσcς χρόνοuς το έλληνικον στοιχείον 
~ ι Ι ..\. Λ' Ο Ο \ ' '' ' ' έ " \ ~' ' -~πεκρστησε κοιι ,1 OCΠ"IJ ος, κιχ ως ο ""'πενσερ ανσιφ ρει, ιχν κιχ~ οεν εu·ΙJμεροuσε 

π~ρέμενεν ομως ή μεγιχ/u-:-έριχ εtς πλτ,Οvσμbν πόλις -:-ϊ;ς βορείοu Κuπρeιu. Koci. 
.:t I ' • ο ' ' ( ~ I 11- 11-' λ L \ ησσcν μεν οι ιχν ρωπινοι πιχριχγοντες, ιερεις κιχι nιοοισκιχ οι, κοινοτu.ρχιχι χα~ 

πρόκρι-:-οι , οί όποϊ:οι έτ.ι-:-οπίως έστεργeιν ε1.ς -:-i]v μο:κροχρόνιον έποuλ<<)σιν τών 
έκτης 8οuλείιχς δεινών (~07 zρόνισ.), ιiλλcΧ. ΚOCL ό ένοόμuχος πόΟος, ή &.κρ&.οιχντος 

πl.σ-:-ις, ή στερρcΧ. &.πόφοισις κιχ1. έλπlι; οι~ -:-fιν ιiνιχτολήν κσιλuτέρων ήμερών, 

έκρο:τοιιοuντο οε τcΧ. σvνιχισθ·ήμιχτιχ ιχuτοc κιχι με τούς σuνεχεϊ:ς έν8όξοuς νικη

ιyιόροvς, μα:χρούς κιχl σ-.ι~J.ηροuς &.γώνιχς --:οϋ όμα:ίμονeιc; Έ/J;ην~χοu λιχοϋ, ό όποϊ:ος 

κο:ί ιiνέκτ-φε τ-fιν έΟνικ-ήν Άνεξιχρτησίιχν τοu. TcX. έλληνικcΧ. Γρ&.μμσιτιχ κoci -ή 

ί ..\. 'ο I ' ... ' \ ( ( \ ' - - "ΕΟ • λ' β'~-π στις, •ι ε νικη ε.ςεγερσις κιχι OL ηρωικοι οιγωνες τοu νοuς εχιχ u οωσιχν 

ώς ητο ψuσιχον κοιt το φρόνημα; -rών Λσιπ-ΙJΟίων ΚOCL όλοκλ·~ροu τοu κuπριιχκοu 

'Ελλ·ηνισμοu. "Ενιχς r.σ.νηγuριχος μuροβόλοc κ•;κλωτικος ~νεμος έπvεuσε κιχi. 

r.«λιν ιiπο τ-fιν Λσικωνίιχ1J, έκ της όποίι.ις οί Λιχπ-ήΟιοι τΎjς Κόπροu προΎjλΟον, 

97 Ι. Κ. Περισ"t"ιάνη, 'Ιστορ(ιι τώι• 'Ελληι•ικώv Γραμμd.τιΦ• έv /(ιJπρφ, ΛεΙ>χωσ!οc, 

1931, σσ. 362-3, ιιΛάΠ"Ι)θ~)) 
98. I Α ΠΟ γενεοcί.ογικον ι:i:ρχείον (έκ μr,τρος) τοu σuyγριχφέως. 

87 



ιΧνεμος ποv έγέμιζε τό: στήθη των &πb τ-fιν Σποcρτην, την 'Ώλενον κα.t Δύμ·η, 

τ-ί;ν Δr,μ·η-:σ&.νοc Κ<ΧL -:Ύjν τ ρίr.οl.ι, &r.b τον οcπόρθ·η-:ον τ α.όγε-:ον κα.t &πό ,α. 

έθνικό: μ'Ι)νύμοcτα. των Σκουφοc, Ξοcνθοu κα.t Τσα.κά.λωφ, &πο ,ι): ~ρωικοc το;:ϊ 

Ρ , , β , , , - , • l τ ... ~ π '1-ι λ • 
ηγοc εμ οιτηριοι r.ou ο:.ντηχουσα.ν <ΧΠ() τον οιυγε-::ο στον εντα.οοικτu ο κοιι 

τ-fιν τροπα.ιοφόρον όπλοβο·Ιjν τοu Κολοκοτρών-η. πού οονο;:ίσε την Μά.νη Κ<ΧL ·i; 
Οόν-ησή της κα.Οίστιχτο ιχίσΟητη μέχρι κοιt τοu llριχξά.νδροu τ-fιν Λά.π-ηΟον, &νο:

μένοuσιχν τ-i}ν έπίσχεψιν -:-:&.λιν -:c.u ~ρωικr.;;:ί 'l'α.ρ~α.νc.G Κωνσ-:-ιχντίνοu Κιχν&.ρη ... 

6. ~ΕΩΊΈΡΟΙ Xr>o~Ol. 

'Η 'λγγλικ·Ιj κιχτQz·fι rijς Κόπροu (1878) εύρlσ..<.ει τ-ΙJν Λά.πηΟον πρώτ-ην 
εtς πλ·ηθuσμόν πόλιν τ-f,ς 13ορε(οu έπ:χρzl:χ; τ-f,ς •rfισc.•J, &:λλ' ό•ιχν 8ι7. διοιχη-:-ι

κοuς λόγ()uς ·ή Κόπρος οι·ηρέΟ·η εtς εξ έπαρχία.ς, ώς πρωτεύουσα. τ-ης Βορεfου 
έπ:χρzίιχς κα.i. &ν-.t τ-f,ς Λχι.ΎjΟο•J κα.θωρ(σΟη ·~ΠQ τώ•ι ~ \_ γγλων ή Κερόνειοι, ·ή 

όποίο: ~ρχισε ν' &νιχπτόσσετα:ι λόγ<{} τΥ,ς έγγuτέρα.ς πρός τ-ΙJν Λεuκωσίιχν &πο

σ7οcσεώς της, κυρίως ομως οιιΧ. τ-Ι)ν έγχιχΟίορυσι•ι είς αuτ-fιν τ~ς J.ιοικ~σεως καi. 
των ο·ημοσίων 'Υπηρεσιών. Πα.pό: τ-ί;ν &θρό:χν είσρο"fιν zωρ~κων έξ ολ-ης τ-f,ς 

Κύπρου σχεΟόν, κιχt βεβαίως τ-ης Λαπ-ήΟοu, ·ή νέα πρωτεύουσ-:χ rijς 'Επαρχίας 

οuοέπο•ε r.)•ηθυσμι:χκως εlzεν ύπερ-:ερ·f,σει -:-ι;ς Λιχπ+,Οοu. 

'Αλλ' ot ρωμοιντικοt "Λγγλοι &ντt της θειχμιχτικωτέρας κοιi. δροσερίiς πρώ·ην 
Κ!ΧL έr.l. r.o)J,o•jι:; αίώ•ιοcς πρωτευούσης Λα.π-f,Οου, έπροτίμησα.ν τ-fιν Κερόνειιχν 

~ όποίιχ κoct ώς πόλις οέν ύπερτεροuσε κα.Οόλοu, μaλ).ον έμειονεκ-.οuσε, -:Υ,ς 

Λ:χπ-f,θοu. Κοιt οέν πρόκειτοcι περt τοπικιστικΎjς ό:ντιλήψεως έντοcuθα:, ιΧλλό: 

οιιΧ τ-Ιjν πα.ρά.δοσιν χα.ί σu•ιά.μοι την έ:ι.-:α.σιν τοu z6>pf)\) διό: μ(ιχν ιr.χρχια.κ·fιν 

πρωτεύοuσαν, τ}ιν δραστηριότητα. των κοιτοίκων κ«t την έπίοοσtν των εlς τό:ς 

--:έzνχς, -:-ο έμπόριον χα.t έν γένει τ-f.ν ιΧνiπ":Uξtν 7;.ς πόλεως. Κιχt ·ή Λοcπ-ηΟο; 

ε!χε περισσοτέρσ.ς οuνοcτότητας νό: παρέμενε ώς πρωτεύουσα. τ-'ής βορείοu έπα.ρ
χίσ.ς. 'λλλοc οέν Υιτο μόνον -:-οuτο άπb οιοιΚΊ)7ικΥ,ς με,:χβο):ης --:Ύjι; '\γγλικ'ίjς 

β ι Σ' - ό ι ι ι ,,. ι • '1- ι β 
χu ερνησεωι;. •Jν τψ χρ ν<:> κα.ι με -:α. :χu;οινομε•ι:χ κ:χι οιεuρuνομεν:χ Κ'J ερνΥj-

τικό: τμήμα.τ:χ, κσ.θορLζονται κα.l -:ιΧ χωριτικΟ: οριοι ά.πό το Κτ-ημα:τολδγιι:ιν 
οι' <;λα:ς τό:ς κοινότη-:α:c;, χωρία. κ:χt Κ(:)μ:χς, π6λεtς κ:χt κωμοπόλεις. Ένω ~έ 

·ή Λάπηθος καΟωρίσ&η έκ των πρώτων μεγά.λων κωμοπόλεων ώς Δ-ημσ.ρχοu
μένη, μέ έκλελεγμένον οι!Χ y·f,φou Δημο7ικον Συμβούλιον, έν τού-:οις τοc Δ·ημι:ι

τικά της ορι:χ περιωρίσΟησα.ν προς το δu-.-ιχόν μαλλον -:-μΊjμοc -:-ης, ιΧπεκόπ-η, 
~ηλα.8ή, διό: .ων κα.θωρισΟέντων 8-ημ()τικωv Cιρίων το βορειοανα.τ()λικόν α.ύτ-'ηι; 

τμΥ,μσ., οπzρ Κ«L το άρχ:χι6-:ερον, 70 λ:χμr.ρό-:ερον κ:χt tσ•ορικώ-:ερον. Ά\ΙJ.' 

Υιτο &σίιγγνωστος tστορικ·}ι δισ.στροφ-}ι ό οισ.χωρισμος &πο τον ποcνοcρχα.ιον 
tστορικόν, φω-:-εινόν διιΧ τ-Γιν Λοcr.r,θι:ιν έΥ..ε~νeιν -:ομέοι, κ:χ7α.J..ωρ(σιχν7ες τοi:ίτον 

εlς νεώτερα: κα:t ξένοc προς την οlκείιχν ΓΥ,ν των Λα:ΠΎjΟίων δ·ημοτιχιΧ όρια.. Δuσ

":Uχώς κα.t εtς 7ο Οέμα: -:-οuτο &πεδεικν•jε7ο ό:νεπιφuλοcκ•ωc; -η κ:χτ:χλu-:ικΎ) οιό: 
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τήν Ίστορίιχν πολιτικ-1) τών 'Άγγλων &ποικtο;ι(ριχτώ•ι είς -rf;ν σuν·ήΟ-η τιχκτιχ:ήν 

-:-ων, τr,ι; &r.οσι.χσεως κ:χt τr,tί μ:φισμοtί έ~:χ?ών, εί:; --:-(;ν ~Ίjμιοuργίιχν Ορ·ι;ο-..ιεv
τικών όμοc8ω•ι κα:ί ιiνιχyνώρισιν μειονο':"'f,των είι; ο'ι;Οεν <ιέΟνικιΧ:; >> κοιν6τητιχς, 

χωρtς ομως κ11.t π:ψιi τ~ προσπιχ0είιχς τ-ων •ιa έξιχ/.ε(ψr,tJv 7fι'Ι έ&ιολοyικ-fιν 

ό•ιτότητ:χ τοu Κ1JΠρι:χκοtί Έλληνισμοu. 

λΙε τ-ήν σuνιχψΟεϊ:σιχν λοιπον μετ-α:ξ•j l\1. llρεττιχ•ιίιχς κ:χt Τοuρκίιχς ένοικι

ιχ.γοριΧν 7(,ς ~lεγ:χλο'Ι"f,σω, πιχροc 7r1•ι πενί:χν -:τοu έμά.σ-:-ιζε -:-ljν • \χπι;Οο•ι <i>ς ά:νιχ
φέρετιχι εtς π-ηγ&ς &νιχyομέvιχς είς τ·Ι;ν τότε μεταπολLτεuσιν99, οί κοcτοικοι τ-ίjς 

όr.ο!~ οί r.ερισσότερr,ι τεzνι-:-:χι κιχt μι:φοεr.ιzεφημιχ-:-ί:χι, έδρzστ-ηριοr.οι·f,Οr,

σrι..ν κιχι μί:χ δ·ημιοuργικ-1) νέσ. πνοή fιρzισε νιΧ έμψσ.νίζετιχι είς όλοvς το•Jς τομεϊ:ς, 

!8ιιχιτέρc.>ι; δέ εtς -ι;οcς ).οι"Cκάς τέz•ιιχς, α! όr.(JL:Xt κ:χt έπί σ·nεzεί.ς ιχic~νιχς έκ πιχ

ριχ/J.f.λο•J μέ .-Cι έμ-:τόριον, τ/jν yειl)p)'L:X'I κ:χί Κ':"'fj'IO':"pO((L:X'I 'JΠf.ρξιχν τΟ οcρριχγές 

Οεμέλιον τΎ;ς έπιβιώσε<•>ζ τ-C>ν 'Ελλήνων κ:χτοίκων. TouτrJ εΙνιχι γεyονος ιiνιχμ-

β ι f '"' ) ι γ ~ ... ι - "'.ι. _, - fJ ι ι ' \ r 
';ιLσ Ίjτ-fj'":fJ'I, Ίj μεγιχΙ;fj ιχν:ι.;:τu::μ: οΊj/.ον<:ιτι τ-ι;ς ι,:ΧLΚΊjζ j-JLOτεzνt:Xζ εις 7fj'l • :ι.-

ΠΥjθΟν, είς τΙ) ν δπ()ίιχν ιΧ~ρομερώς άνα.r;ιέρετ:χι -ή πιχροuσιχ 'Εργιχσί:χ. Δι6τι, ώς 

κ:χt εlς 't'ό πcφελΟό•ι, ~ι± -:--f.ς ά.ν:χr.'τ"JzΟείσης ε~ς --:-ιi:; -::έzν:χς δρcισ-;-ηριό-:--η-:-rJς >ών 

\cιπr10tω•ι, άνεδεΕzθrι κιχ\ Ίjκμχσεν εLς .\ά.μr.οuσοιν πόλιν, οuτ-ω κ:χl κrx•oc •οvς 
νεω't'έpοuς zρ6vουι; οι κά.--:-r,ικοι έπρόκ();:-;-ον, βzλτιοuντες τ-fιν οίκονομικήν των 

Οtσιν κ:χ-:χ ϊ.Χ'Ι'":Χ Οεμι-:-όν κ:χί. ε•ι-:ιμο:ιν -:-ρ/;;:Qν -ήμέρ:χς Κ:ΧL ν•jκ.-:χς, π()/J.ά.κις, 

περl τούτοu μr;χΟοuντeς. ..λιιi νιΧ 8-ηλοuτοιι έν--:-οιuΟοι &νενδοιά.στως 15τι οί Λοιπ·fι-

0 ' - ν ο· .,. ' , " ι-. ' , β" ~ , ιοι uπ-ι;ρ::,ιχν κχ ω.ο'J:. 70'J:. zρονο•Jς εν--:-ιμr,ι, ?·ι,εργοι, ιχκ:χ-:-ιχ ι.-ι;-::οι, ορ:χσ-:-η-

ριοι, έπLνο·r;τtκώοο;-tχ":"<JL, δ"ημιrJuργLκοt ΧνΟρ<•JΠΟt κοcι πρωτοπόροr.. εlς Ολας σχ.εδΟν 
τάς λιχ"ίκοcς τέχνοις. 

'λ νrχζωογ()νεΙτοιι σu·rι.ρl.ινως ό ρuΟμος τΥ,ς ζω·ι;ς κιχ~ άπό ,a πρώ-:-ιχ έτ-η τ-Υjς 
Ί\γγλικΥις κιχτοz~ς τ-fις νfισοu -ή Λάπ-ηθος σ•Jνεχώς άνcιπτύσσε-:ιχι καt προοοεtιει 
t ό . ' , I ' ... ' ( β , ..... ' Ο' "ί:ι μ νον εις -:α:; -:-εzνocc, κcιι -:-rιν λ':Ι.ικ-ι;ν κ•;p.<o>C ιο-:-εχ•ιι:χν, ιχr • .r.ιχ κ:χ ισ-:-ιχτιχι 

tΧκuστικώτιχ-:-ος τόπος πιχροιΟεpισμοu. ώς έκ τούτοu οε σuνεκέντρωνε π!.ε(στοuς 

ο ' •ν ~. , 1{ ) ~.ι ... ' β .. ' ' ο- ., ' J :-::χρ:χ ερισ-:-ιχ:; ε; ."-1-L)"JΠ-:-ov. :χ. οc.ν εινcιι •Jr.ερ OΛ"fj νcι ιτι;μειω η ο-:-ι εις --:ον 

, - - ' ιοf ( ) ,,. \ 3. ., ' , , 
τομεcι το•; -:-eιuρισμο'J, κcιι ()-;--ιχν -η .ε;ις <<'t'οuρισμοςι> •ι't'Ο σ.yιωστοι; σ.κr;μ·η εν 

Ι(,jπρφ, ~ Λά.π·rιθο:; πρω--:-οποροuι7ε κetθΊjμερινώς σuγκεν-:-ρι~νο•Jσοι ξένοuς οιιi 
ν~ f,σ:χν r.ά.ν-:-ο-:-ε π);f,ρ·ι; ιτ.ι.ε~Cιν -:-:Χ όi.ίγιχ μέν, π).·Ιj•ι (;ι-ιως ~νομcι'7.-<Χ ξενοSοzεϊ:cι 

οπωι; έκεί.νοι 't'<.ιu Σ&ββιχ Κιχλλιάο·η (Κιχλιά), τ-Ίjς '.\yί:x.c, 'Λνιχστcισίας κτισμέν()ν 

~πί. .-οίί όμω•/ιμr;u u·~-ιj).ou βρά.χοu i:•ιΟ:χ κ:χί -r, έκΥ.λησίιχ, <•-ή Κ:χλλιΟέ:χι~ -:-rJu έ..:ι

ζών-:-ος είσέτι Χιχριχλά.μποuς Έμμο:νοu·ήλ, (;λcι τcΧ ο<<>μιfτιιχ πέριξ '!"Ίjς μεy&λ·ης 

έκ;ιJ.ησ(cις τ-'fjς 'λ γία.ι; 11 cιριχσκεuΥjς κcι~ οιί :χϊΟο•Jσ:χι ά:Υ.όμη -:-o;:i r.:χρχ -:-}ιν μεγχ-

. • • , 1 τ ο • · β ,. · • ' ~ ' ' • ι.ην :χuJΙψ -:-ης ιχρ εν:χγωγει()ΙJ, r.eιv μετε OCJJ,oν-:-o εις κοιτων:χ:; uιoc ν:χ ικ:χ-

νοποι-ήσοuν τfιν μεγάλην προσέλεuσιν r.cιροιθεριστών πρός τοίις όπο(ο•Jς κιχ/. 

ν~6δμ·ι;~ΓJι c.,ίκ(ιχt ;:ρ(Jσε<(έpCtν7ο 8ι~ 7:~ρ~Οzρ~σμ6ν. Ί-1 &ν:Χ.Π'71Jξt:; δπι;ρξε συ-

99. "Εκθεσι; Ι. Σπένσερ και &:ιJ.ων. 
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νεχης κσ.t πσ.ριΧ την οίκονομικ·iιν κα.Οίζησιν, -η προς α.ίιτην cΧνοοος uπίjρξεν 

άσφα.λώι:; σ~σ.θεροποιrιμένη. Κα.t ~σ γεγονος ιΧποοίοετ!Χι ε~ι:; -:ον πολύμοχΟον 
ζΊjλον, την έπιοίωξιν κα.Ι. φροντίδα. των κσ.το(κων προς έξα.σφά.λισιν άξιοπρε

τ;οuς οισ.βιώσεως, ~Οικοu κσ.t. χρισ~ισ.νικοu, πνεuμσ.τικοu κσ.t έΟνικοu βίου. ΔιιΧ 
τοi:ίτο κcxl άπο τιΧ πρώτcχ έτη τ-ίjς ΆγγλιχΊjς κα.το;(fιc;, X!Xl με τ-ήν έπίσχεyιν τοi:ί 

'Ιωσίσ. Σπένσερ (1880) είc; Λά.πηθον, οπως b (οιος άνσ.φέρει είς τήν περί Λcχ
π1jθοu 'ΈκΟεσ(ν τοu, ot Λσ.τ:f,θιοι έπέμενον οπως ή Κuβέρν-ησις βοΊjθήση είς 

την λειτοuργ(σ.ν κcxl lί.λλων σ-ι.ολε(ων, Νηπιcχγωγε(οu κιχ/. llσ.ρθενσ.γωγε(οu ι ο ο 

'ΑξιοΟcχuμο:στος ·~π'ηρξε πρcχγμο:-:ικώς ·}ι έπιμον~ ~ων Λσ.π-ηΟίc.>ν οιά: την 

πρόοοον άφ' ένος των ίο(ων χcxt των τέκνων των, κcxt άφ' έτέροu οιιΧ την άνά.

π-:uξιν χσ.l ιΧνι1.οειξιν 71,ς κωμοπόλεώς τιο)ν ι~ς πρώτης χα.Ι. μονcχοικΊjς είς τ-Υjν 

~lεyσ.λόν-ησον. Kcxl umjρξεν άνέκσ.θεν έκδ·ηλος ό έμμονοι:; κσ.ί ζωηρος χcχρ(Χκτ-ήρ 

τιι.>ν μέχρι τ-Ιjν σ-f;μερον, χσ.ρσ.κτηρ ποu πιστοποιε~ πέρσ.ν πάσης άμφιβολ(cχς, 

cχίι-:-iιν τσ.•jτην κ~l με~a τόσοuι; σ.ίώνσ.ς έθνολογικΥ,ν έκ Λ(Χκωνίcχς προέλεuσ(ν 

των. Φcχίνετσ.ι κά.πως περίεργον, κσ.t ομως ~ο χσ.ρcχχτηριστικον -:οi:ίτο εtνσ.ι μετιΧ 

-:όσα.ι:; χιλιετ-ηρ(Ο(Χζ, έκο·rιλον κα.Ι. έμ?σ.νες εtς -:οuς Λ!ΧπηΟ(οuς I ο I, Κσ.t οεν έπρό-
• 'θ β ' ·~' - ' ' • 'λ ' ~ • λ -κειτο, ωι:; σηνη ως σuμ cχινεL cxιv,ou, με τ-ην σ.πcχσχο ησιν ει.ς ενσ. cχποκ ειστικως 

κσ.Ι. μόνον έπά.γγελμοt η -:έχνr;ν. 'Ενώ οι ΛcχπήΟιοι fισ(ΧV έμπειροι άγγειοπλά.στσ.ι, 

~σ-..(ολοi:ίν-.ο με τ-i)ν ζυλο•ψγικ+,ν, κ~ι ένώ fισσ.ν τε-ι:ν~τα.ι οίκοδόμοι, έπεοίοον~ο 

κσ.l είι:; την γεωργ(cχν, και σιοηροuργοt Cίντες, έπεο(οοντο είς την χηπουρικΊ;ν 

κcxl την οενοροκομι~ν, την με~ιχξουργ(α.ν .<<Xt το έμπόριον, μόνοι έπιχεφοίίντες 

τ-ήν οιά.θεσιν της πα.ρcχγοηΊjς η των γεωργικών προϊόντων εrτε μετ' έμπόρων 

έξα.γιηέων τΎjι; Λευκωσ(α.ι;. 

ΔιιΧ τσ.ίίτιχ κιχl κcχτιΧ το•jς ουσκ.όλους χρόνους τοίί Λ' Πσ.γκοσμ(οu Ποfέμr;u 

ε!χον ot Λα.π+,θιοι περισσοτέριχν &νεσιν, άνcι:λόγως ~λλων έπcχρχισ.κώ•J κέντρων 

τΎ;ς νήσου, τιΧ βιο't'εχνικιΧ προ'ι:όντ(Χ των όποίων f,σσ.ν κα.Ο' δλην σ-ι:εοον ..+,ν 

Κίιπρον περιζήτητα. Kcxt fιτο πλέον ή έποχ·Ιj ( 1914), κα.τιΧ την δποίcχν ή Τοuρκ(α. 
έτ&.σσετο με τήν έ•ια.ρξιν -:ou πολέμου έν~ν-:(ο•ι -:ών Συμμάχων κα.l τ-ίjι:; ' \ γγλ(σ.ς, 
όπ6τε κοιt είικcχιρίcχς ~οθε(σης, gληξε κcxl ή ένοικtοιγοριΧ τ-ης Κύπρου μετcχξu 
• \ λ' τ ι .. ~ .j., , • , ' , " έ , -. γγ ιοις ουρκ α.ς, σ.ν κοι~ 'Ι r.ρωτη εC11Jνεχtσε την εισπρα.ζιν τησιωc; του πο-

σοu των ~92.000 κcχ..-cχ-:ιΟεμlνου είς το Βρετ(Χννικον θΊjσcχυροφuλά.κιον, κηρύ

ξσ.σcχ συν&μcχ έκτοτε τ·ήν l{,)προν ώς Βρετcχννικ-Ιjν κτΎjσιν, διιΧ νιΧ κcχτα.στ1j 

σ.ϋτη έr.ισήμως 'Λ r.otxί~ -:o;:j Στέμμα.τοι:; ( 1925 ). .λιό-:-ι μέ -:ο ~έλοι:; -:ou Λ' 

π cχγχοσμ(οu πολέμου ιΧλλιΧ κιχ/. κα.τιΧ την οιιΧρκειcχν τούτου, a_,J μ·ή κcxt προη

γουμένως, r.(Χρεσχέθησcχν ~πο τΥ,ς i\1. Βρετα.ννιοις uποσχέσειc. κα.ι πρότασις 

100. '.\πb -:Ύjv 'Έκθεσιν Ι. Σπένσερ περί .\απfιΟr.ι'.> πρb~ τ7;ν .-6-.ε 'Λyyί.ικην κv

βέρV7jσιν. 

1οι. "f8ι:χ χ«ριχκτηpισ•ικά. χαt τρόποι τών χατο(κων Σπιipτης, τ'ίjς \Ιι:iν"Ι)ς τοu Νομοίί 

.\'Χκωvhς, κ:χ•a προσωπικ-Ι;ν yνωριμbv μετ' ιχ•)•ώv -:οίί σuyyραφέως εtς -:ο Έξω-:ερικόv. 

90 



~κόμΥj έγέvε-:ο πο:ρ' :~ev-:-r,!; προ:: την ΈλΜδοc (ΗΗ5) δι' έΟvικ~v ά.ποκ:χτά.στ~σιv 

-r~c Κ•jπροu. 

Elv:xι εuνό·η-:οv 5-:ι νέος έθνικr,:χπελεuΟεριl)-:ικός άνεμος έπνεε Χ!Χt OLOC τ-ίjν 

~ Ιεγο:λόvΥjσον, πολλιi δΕ: γεγονότrι. έξελίσσοντο €Lς τ-)ιν πολιτικ~ν ζ(ι)·}ιv τ:ης 

v-f,σou, κιχt -:oc δπο~ιχ ά.πο-:ελοuν Οέμ:χ -:-ijς rενικ'ης Κuπριοcκ:ης ' Ιστορ(ο:ς. με τιi 

πολι-:ικοc γεγονό-:rι. -:-ϊ;ς όποl.χς έξ ·)πο:ρχ'f,ς κ:~et ή Λά.;τηθος έτο:uτίσθη. 'Εκεί:νο 

πού πρέπει νιΧ ιτημειωθ?j OLOC τ)ιν ΛάπΎJΟΟν, εlνο:ι on ιχuτη •)π:ηρξε μLιχ έκ τών 
πρώ-:ων δέκrι. πόλεων κχt κωμοπόλε<•>'Ι πο•) έκ·ηρ{ιχΟ·φrι.ν είς Δfιμοuς μέ έκλοyf,ν 

~ημοτικοu ΣΙJμβο•Jλl.οΙJ κ:χ•' 'Λπρίλιον -:-ou ΗΗ I μέ πρώτrJV ο:ότ-Ίjς ~·lJμαρχον 

-:-ov Νικόλο:ον l lι)ργον (o:t πρώτο:ι .Χλλ:χι Δημο:ρχιΛψεν:~ιι τότε κωμοπόλεις -:-ίjς 

vfισou ή ~ Ιόρφο•J, -:-ά. λε•.Jκ:χρrι. κ:χt f, ' \κ:χνθrJίί) ι ο~. Τό-.ε οέ κο:t κο:-:~ -:-},v έπο

ι.Υιv έκε(vην τοc J.<•ψι-:ικοc (Δ"Ι)μο-:ικοc) της όρια έπεκτείvοντο ά.vο:τολικϊ:')ς μεν 

μέχρι -:ou :Ό>οu μιλιοοε(κτηu ά.πό l<€puνε(:x::, δu-:-ικώς ~ε μέχρι τοu 13 μι)ΜJ

δείΚ70'J προς J I οcν:~ιγρο: ~ J.:φ-:ou, περιλ:χμβά.νοΙJσχ σχεδον T;J'J ί~ιον περ(Π'J'J είς 

tκ-:οισιν χώρον πο•) κ:χτε~χε κατά. •ο•)ς χρόνοuι:; τΊjς ά.κμ:ης τ-ης ή Λά.μποuσο: 

\ά.;τηθοι:;, ά.σχέ-:ως τ( έκ τών {/στέρΝν .1ιrJικη-:-αώς κοιt Κτημιχτολογικώς καΟω

ρίσθr,. Καt ά.ξίζ:::ι •ι:Χ •)πομνησΟ?j έν-:-:χ::JΟχ ·ίj -:-ελωτ:χίο: φρά.σις τοu περιrιyr,τοu 

Μο:ρίτη Τζιοβά.ννι ( 17()~1) /)-;-ι ιcfξι μίλια (tιιατολικιί)~ τιjc ΛαπιίΟο11 εl1ιαι τό 

q ροί-ριοι• /(ερι•ιιtία:. :ι οι'. :ιεριγράq εται εί: τό Λ"εq. Υ Ι Ι/η ι 03. Δέν σuνήν,ι;σε 

8ηλοιοΎ; fJ~':"oς κα:-:-!Χ τ-Ιjν περ~ο8εια:v ':"OU προς Κερ•)ν:::L:Χ'J, οu-:-ε « Π ιΧν(ι) γειτονιιΧι) 

μήτε Κο:ρσ.βriv μετο:ξlι ΛαπήΟου ΚερΙJvεία:ς. Ι<ο:ί ,ην '[ στορίο:ν ένος λαοu ~ 

ό - , • ) , ~e . , {' , . . ιβ -:- ποu, μι:χc κοινω•Jι:χς ·r, πο ι-:-ειrι.ς. ε νο•J:: κzι zωρ:χς οιχ.κρινει Ίj ο:κρ ειz. 

Α' . Έθνικa γεγονότα. 

"Uμως κoct προ τQu \' ΙJ αy/..οσμίο•J Ιl ολέμοu έμεσολάβησο:ν ~ι' όλ6χλη

ρι:Ν -:-ov 'Ε~J·ηνισμον σημzν-:αιΧ έΟνικοc γ€γο•Jό-:-z, είς -:-oc όποί:ο: κα:ί ot Λαπfιθιοι 
ένεργώς σννέβχ).λον, σοJμμε .-.ϊ.zov κrι.t σv•ιέπρο:-ττον. "Ή σοι ν έ·ι πρώ-;-οις ~ Κρη

τικ·fι κο:τοc τών Τr;uρκωv έξέγερσιc; ( 1 8Uβ) κο:t οί μετέπειτο: έΟvικοα.πελι::uΟε

ρωτικοt Βα:λκο:νικο1. Πόλεμοι -:-o\J 1912-ltl \3. πόλεμοι κο:t έξέyερσις ποu σu•ιε
-:-έλεσα.v είι:; -:-},ν έπέχ-:-zσιν -:-ών έΟνιχών σ•;νόρι•)V. Κα:i πλ·}ι·J τ-fjς έλληvοχuπριο:

κΥ,ς ~γεσ(ο:ς έντα.ίίΟσ., καt οί άκιiμο:τοι έξ Έλλά~ος τότε έ0vιχπ6στολοι Φ(λιοι; 

Ζι:ι.ννέ-:-ος ία-:ρος x:~et ό '?uσαομrι.Ο·r,μ"Χτικόι; κο:Ι. .ϊ\r,μοσιογριΧι;ιος Ν~κόλ:χος Κο:
τιχλοcvοc, οργωvιχv -:-ίjν λ lεγ:χλόν"Ι)σον μέ τοcς έθνικοcς έκ8ηλώσεις κο:t τοc κη

ρuγμιχ...-ά. των κα:t ποlι •)πηρξο:ν οί πρώτοι πολιτικοt έξόριστοι των Βρετα•ιvών, 

ί!φθzσε σ-:-Ύjν Κ•)προν έξ 'Ελλά.δος ( 1 90fl) προς 8ιενέργειο:ν έΟνικών έριΧνων 

102 

103. 

Cobham). 

' \ν:ι:κf.?'>F.ις, κ:ι:•i ν6μο•J κώμ·ΙJ; εlς j,ijμo''• -:γ,,Ο:τέtlε-::ι:ι ~νϋ.οyον πλrιΟ·>σμόν . 
Gio\'anni :\lariti, Trat:els 111 tiΙt lslaιιά of C>'f>rΙJS, p. ιο6, (translιιted by C. D. 
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δπέρ τοu Έλλ·ηνικοίί Πολεμικοί> Νοcuτικοu, 8ια.Οέτων έπιτιχγιΧς <<ύπέρ τ-~ς Νc-lu
αρχίδος Κωνστοcντ(νοu Βα.σι).έως>ι ό ένΟοuσιώδ-ης ποι-ητ-Ιjς Σπuρος 1Ιοcτσο6χας, 
φιλοξε•rηΟεtς εις Λά.πηΟον ύπο το\3 τότε προέδροu τ-'ίjς Δ-ημοτικΊjς έπ~τροπ-fjς 

(διορισηκο σύστημα, οχι ο:lρετον) Κ. Ν. Χοcτζ-ηπαρασκεuα. ' ll ά.ποστολ-ή τοu 
δπ-ijρξεν έπωφελ·Ιjς καt κοcρποφόρος, μέ τοίις αύτοσχέδιοuς έθνικούς στίχοuς 
πού ά.πfιγγελλεν καt πού ά.π-ηχοuσαν προαιώνιοuς π6θοuς τοu κuπριακο\3 Έλλη

νισμοu, έπισκεφθείς οέ ένα προς ένα ολοuς τοός κοcτοίκοuς τ-ίjς Λοιπ-ήΟοu έπε

-:έλεσε τ-ljv έΟνικ·fιν ά.ποστολ-ήν -.ou μέ πλ-ήρ-η έπιτuχ(ιχν. 

ΤιΧ έ6νικοc γεγονότσ. ά.πο τΟ: όπο"Lα κoct ·ή Λάπ-ηθος έπρόβαλλεν ώς tστορι

κος κρ"Lκος ά.πο τ-7;ς Κιλικίας μέχρι το\3 Πόντοu, ά.πο τ-fιν Βσ.σιλεuοuσαν χα.t τ-fιν 
Προπον-:ίδα μέχρι την Ίωνίαν καt τ-Ιjν Σμόρν·ην, ά.πο τ-ήν Δωοεκάν-ησον καt 

-:0:ς Κuκλάοα.ς μέχρι την ά.οελφΥjν l\·Ιεγαλόν-ησον Κρfιτη'J και τ-ήν Λοικωvίαν 

μέ τ·fιν Σπά.ρτ-ηv, -:ιΧς 'Ιον(οuς ν-ήσοuς, δέν :ηταν ποτέ οuνα.το νιΧ μ-η οώση το 

<<ποcρων >) OLcX τΊjς σuμμετοχΎjς των τέκνων της κα-:ιΧ τιΧ οιαορα.ματισθέν-:α έθνι
ΚcΧ γεγονότα.. Δια. νιΧ σuνοέετα.ι χαθ' ολα ίστορικως χο:t μέ το Μεσολόγγι, τ-ήν 
"λρτα κα.t τιΧ 'Ιωάννινα, το Κιλκίς ΚΟ:L τ-ήν Θεσσοcλονίχ-η, την Καβάλα., την 

Ξά.νθrι, ά.λλά. να.(, καt μέ τ-fιν μά.z-ην τοu Σα.γγα.ρίοu(α.). Κα.t κατά. την έξέγερσιν 

στ-Ιjν Κρ-ήτ-η νέοι τ-fις Λαπ-ήθοu σuμμετέσ-ι.ον, μετιΧ το τέλος τ-fίς όπο(ας μετη
νά.στεuσαν στην Αlγuπτον, έκ τούτων μόνον ό 'Ιλαρίων Χατζ-ηκuρια.κοu έπέ

στρεψεν έγκσιταστιχθεtς στ-fιν ΛεuκιιισLαν. 'Αποτελε"L οέ χρέος προς τ-fιν 'Ιστο

ρίιχν ή &νοcφορά. σέ τψ:ημένα. πρόσωπα, τιΧ όποΙα ~σπεuσαν ώς έΟελοντοct νιΧ 

ύπ-ηρετήσοuν το «άμύιιεσΟαι περί Πάτρης», ίοεωοες το όπο"Lον οιέκρtνε τούς 
'Έλλ-ηνας κατοίκους "':":ης Λαπ-ήθοu. 

Πλ-fιν των fιο-η πανελλ-ηνίως Στρατιωτικών &γωνιστικών Μορφών, πού 

ά.ν-ήκοuν στ->ιν Ίσ-:ορίαν, τοu Σψα.τηγοu Λεωνίδα Θεοχά.ρ-η ΛαπαΟιώτ-η I 04 ΚΟ:L 
τοϋ 'Ιωάννη Χριστοφόροu Τσαγγαρίο·η, περί τοu όποίοu έκτενης ά.ναφορΟ: γίνε

ται είς το Γ' l\ Ιέρος τ-7)ς παροόσης Έχοόσεως, ά.ναφέροντοιι ώς ΈΟελονταί ά.πο 
-:-);ν Λά.π-ηθον ot ά.κόλοuθοι: Ρο060εος ι Κcφολ(ο-ης, τελειόφοιτος τ-fjc; ΝομLχΎjς 
ΣχολΎjς -:ou Πανεπιστ-ημ[οu Άθ·ηνων, b Θεοφάνης Χρ. Τσαγγαρtδης, ιΧοελφος 
τοu Στρα:τηγοu, b Νικόλαος !\Ιεταξίiς, b ΚλεάνΟης Δ-ημητρίοu <<l\oλcf.ςb, Νι
κόλαος Γεννά.ρης, Σάββας 'ΑμερLχάνος, ot έπιζώντες rρ-ηyόριος Γεωργιά.δ·ης 
~Κεφάλ·ης>>, δ όποΤος καt εtς ~λικία.ν 16 έτών έργαζόμενος τότε έν Λtγuπτι:> 
με την gκρ-ηξLV τοu π ολέμοu ά.νεχώρησεν είς 'Ελλάδα: και κατετάγ-η ώς Πολu

βο);ητ-fις εtς το 7 ο Σόνταγμοc Π ρώτων Π ολuβολητων τ-fjς Μεραρχίας Κρψων 
καl ό ένενηκοντοότ-ης Χαρά/ α.μπος Χατζηκωνστσ.ντΎj Σιαμπέτας, ό όποΙος 

καt οταν μαζι με &λλοuς, ήj προσκλ-ήσει τΊjc; Έλλ-ηνιχ·~ς Κυβερν-ήσεως νιΧ έπισ-

(α) ~ψα:7ηyος Ίωάνν"t)ς Χρ. Tσayyα:ρl81J<;. 

JO+. Περt τ'ijι; κατα:yωyijς τοu Δεωνt8α: Λαπα:Οιώτη βλέπε: Φ. Ν. Φωκσ.:ϊ8η, Πο

ρεία Έλλψική, Άθ'ίjνα:~, 1979, σ. 66-7. 
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-
κεφθοϊίν προ όλίγον χρόνων τιΧ έλλ'ην~κα: ~lέτωπιχ --:ών μαχών τοu 1912-13, 

ένθοuσιcιrσθεtς προσέφερεν είς το 'ΥποuργεΊ:ον , ΛμύΥης χpηματικ~ν έπιταγ~ν 
έκ ;L2.000. Ό Γρ·ηγόριος rεωργι&8ΊJς ·rι Κε<;:ιάλΊJς, ώς 8εχιχνεύς, έ!λιχβε μέρος 

είς μάχας ένιχντίον τούρκων άντιχρτών ( τσέ-.τες) πσ.ριΧ τον ''Λ γιον Ν ιχόλαον 

Κ.\ ΡΩΛΙ.λ ΙΙΣ ~ωpόΟεο:; -:ou Ίω&;ννοu ( 1887-1961), 8ιχηγόpος, έ0ελον7}ις τ<'dν Β:χλκιχ

•ιικών Πολέμων -:ou ·ι9 Ι 2- ι 3, -rε/.ειόφοι-:ος τότε ~ι:; Νομι:ι.'ίjι:: Σχολ'ίjc -:ou 
Πιχνεπιστημtοu 'Αθηνών 

Σμύρν-η~ κα.θwς έπίσης ΚIXL εiς τ-)ιν μοcχην τοίί Σκρα, πλ·ηγωθεl.ς εtι; τον &.ριστε

ρον πόδα, με7εφέρθη δέ r.ρος θεραπείαν είς το στρα:·ηωτικο Νοσοχομε~ον Θεσ

σσ.λονLκΥJς, οτσ.ν χαl. μετcΧ την &.ποΟεραπ:::Lαν το•;, έστάλΊJ είς το παριΧ τ-η Νικο
μ:ήδειιχν πολεμιχον Μέτωπον, άποστρατεuΟ:::tς μέ τον βαΟμο ":'οίί Λοχία. 
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'ΑλλcΧ κοιt κοιτcΧ τον Λ' Π α:γκόσμ~ον Π όλεμ.ον κοιt τ-fιν συμμετοχ~ν της 
Έλλιf~ος εlς α:ότόν, &ρκετοt ένθουσ~ώ~ε~c; νέο~ της Λα:π-ήθου έ!σπευσα.ν νά. δη

ρετ-ήσου•J uπο τ-f)ν Έλλην~κ·Ιjν Σημα:(α:ν, φθάσα:ντες ο~ά. τ-7jc; 'Ανα:τολαΥjc; Θρά

κης κοιt μέχρ~ τ-fιν Βα:σ~λείιουσα:ν ώς ό Ξενοφών Ν. Κυβερνήτης κ.cΧ., δ Νικό
λοιοc; Χα:ρίτωνος «Μα:υροζfί.μπΊJς» κ .λ π., &ρκετοt των δποίων ~ν κα:t στροιτο

λογηθέντες οeν προωθ-ήθησα:ν προς τά. ~ιάφορα: πολεμ.~κά. Μέτωπα., λόγ~ τερ-

.ιr,;:ΙΓ • ,..._ ---. -

Ό ένεvηκοντοuτης cτήμεpον ΣL\ΜΠΕΤΑΣ ΧcιριΧλοιμπος τοϋ Χοιτζ"Ι)κωνσ-:-cιν~ έθελοντΎjι; 

τοϋ 1912-13, έν8εδuμένος την Ε·~ζωνικ'i)ν στολήν. 

μα:τ~σμοu τοu πολέμου. Κα:t συμμετέσχον έθελοντικώς κα:t προθύμως είς ολα:ς 

πάντοτε τΟ:ς έκφfί.νσεις τών &γώνων τοv ~Εθνους οί Λοιπ-ήθιο~, 'ήλπίσα:ντες 

κα:Θι:)ς ί>λο~ οι Έλληνοκύπρ~ο~ κα:t εtς τ-fιν ίο~κ-ήν των έθν~κ1jν &ποκα:τάστα:σ~ν. 

Δ~α:κα:-ής των πόθος δπΎjρξεν ~ 'Ένωσ~ς τ-'ής Κύπρου μετΟ: της Μψροc; Έλλάοος 

κα:t fισα:ν πεπε~σμένοι 6-:-ι συμφώνως τοίί Δ~εθνοuc; Δικα:ίου, τών &πα:ροιγρ&πτων 
&νθρωπίνων Sικοι~ωμ&των, χ&ρ~ν 7ης έθνολογικΎjς κα.τοιγωγΎjς καt τΎjc; 'fστο-
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ρίι:χς των, ό μιJχιος πόθος των κ~t με τ-ίjν σuμμετοχή•J τιvν είς τούς άyώνιχς τοu 

ΈΙ.ληνικοϊ:ί ι.~οu Ο~ κοιΟίσ-:οι-:ο πρι:χγμσι-:ικότης. κ~t ·i; 'εηηνοκυπρι~κή 'Ι r γε
σίσι άπο τοu άρχιεπισκόποu Σωφρονίου κ~t -:ών έλληνοκuπρίων πολιτευομένω•J, 

iίστερ' άπο τ-fι•J νέι:χν ~ιι:χκυβέρνησιν της ν-ήσου uπο των 'Άγγλων ε!χον χι:χριΧξει 

τ-fιν έθνικ+,ν των γρι:χμμήν, την όποί~ν κ~ί π:χντοu έλεuθέpωζ ~ιεκf,ρυττο•J. 

Τά: έθνικ~. λοιπόν, γεγονό-::χ με -:Ύjν προέλιχσι•J τοu Έλληνικοu Σ-:-ριχτοv 

κσ.t τΎjν άπελευθέρωσιν τών έλλ'Υj'Jtκών έοι:χφών, γεγονότι:χ -:ών όποίων κι:χt νέοι 

της Λι:χπ·ήθου κι:χΟίστι:χντο κοινωνοί. τ-ίjς 'Ελευθερίι:χς τ'Υ)ς Μ·ητρός 11 ι:χτρίο<Jς οιιΧ 

-:Ύ;ς έπεκτιfσεως τών έθνικ&ν της σuνόριvν οιεορι:χμιf-:ισ~ν ένσυνειο·ίjτωc κα.ί 

φuσιολογικ&ς ρόλον προσι:χνοι-:ολισμοϊ:ί κι:χi. πίσ-.εως δι' έθνLΚ·fιν άποκιχτιfστι:χσιν. 

1\tεσολι:χβοίίν, έν τι;> μεταξύ, πι:χγκυπρίωc; διιfφορι:χ πολιτικά γεγονότιχ ώc; 

οcπόρροιι:χ ήjς l\Ιικροισιιχτικης κι:χτι:χστροφ:ηc;, κιχ~ ~ Λάπηθος σ•)σσωμος uπε

δέχ&η -:ον ένδοξον 'Ίλιχρχ<Jν. -:ότε, -:-ou Ί~)J,·φικοiJ 'ΙππtΚ()U 'Ι ωά•ινr,ν τ σσιγγι:χ

ρίδην, -:ρ~·ψιχ-:ισΟέντοι εtς ...-ljν μιfχην τοu Σιχγγοιρίου, είς προUπά.ντησιν τοu 
όποίου μετ' 'Ελληνικών Σημιχιών, λοιβάριο>'J, Έξι:χπτερύγων, ο! ίερε'Lς, ό Δή

μιχρχοc; μετά τοu .λημοτ. σuμβουλίου, τά Σωμι:χ-:ε'Lιχ, ολοι ot μι:χΟητι:χt κιχi. μcχ

θf,τριιχι μετά: τC>ν ,\)ιδι:χσκιfλ<•>ν, μετ:Χ -:οϊ:ί πληθ•JσμοiJ όλω•J.-ίjρου δπεδέzοντο 
:ι ' ι ' ' :ι • ' .~ ' β ' " ' έ μ:ξ; υπερrιφcχνεισιν τ{)ν r,ρωικον σuμποΛι-:-rιν μιχχη>ην επι ιχινο•Jτι:χ ιππου με μ-

φσιvεc; τρcχuμcχ είς τ-fιv οcριστεράν πι:χρειιfν ι ο 5. τ ών γεγονότων ομιο>ς τούτων 

κιχt τών έκτης οιι:χκοπΥ,ς πλέον πάσ-ης έπικοινω•Jίιχς μετά -:-Ύjς άντιπέρι:χν :\Ι ικρ:χ

σι:χτικ'Γ,ς οcκ-:-Ύjς τών ΛιχπηΟίων νοιυ-:-ιλλομένων κ~i. έμπόρων, τήν φιλοξεν(ιχν 

προσφύγ<ο>ν 'Ελλf,νων κι:χt 'Αρμενίων πού διέφuγον τ-f,ν σφα.γiιν τών Τούρκων 

με την οcκάΟεκτον στρcχτιωτικ-f)ν προέλι:χσι•J τοu 'Λτι:χτούρκ, οeν πλ+,ττετ~.ι ·ί; 

έπιμοv-fι κιχl ι:χύτι:χπάρν'Ι)σtς κιχi. ~ δρι:χστ-ηριότηι;; κ~i. έπίδοσιι;. τC>ν ΛιχΠ"Ι)Οίων, 

οι όπo'i:<Jt κιχt πιχρ:Χ -:-ιΧι;. οίκονομικ:Χς οcντιξοότητιχς κ~-:-ιΧ το μ~ϊφ<Jχρόνιον οιά

στημσι τοu π ρώ-:-ου Πι:χγκοσμίου π ολέμοu, οιά τ-ljc; πολuμόχθοu κι:χi. πολuπη)

zοu κα.1. πολυμόρφου ίκιχνότητοc, κι:χ1. σuντ-ηρητικότητός των δεν κο:θuστεροuν. 
oev UΠΟ'Υ.ωροuν, δeν r.τοοuντο:ι, OC)J.ά προβιχοίζοuν, οcνιχσuν-:-άσσοντιχι, O"'Jσ>η

μoι-:OΠOLOU'J':"tXL κ~ι &ποφ:χσισμένοι ένεργοuν, κ~t ένεργοuν-:ει; πρι:χγμι:χ-:-οποιοuν 

~ργα. διά τοuι; ουσχόλους κι:χι κρισίμοuι; έκείνουι; ;:ρόνοuς κοιν=ijς ι:Jφελείαc;, tοιι:χι

τέρως οιά τouc; νέοuς τ-fιι; περιοzΎ)ς. Δι' ι:χύτούς έοούλεuον, δι' ι:χύτοuς έφρόντι

ζον, δι' οcιjτοuς έμερίμν<J•Jν. Κι:χt οί γονε'i:ς, κ:χl οι μεγ~.ύτεροι άοελφοt κιχ!. 

iOεt-φcxi. OLcX τό μέλλον -:-ων νεωτέρων. οιΟ: μίσιν καλλιτέραν άνεπτuγμένην γενεάν 
φωτισμένην κα.l άντα.ξίι:χν ν' οcντιμετωπίιτn το μέλλον κα.t την ζω~ν. τ-fιν κοινω
νικ~ν βιοπιfλrιν. εtργοcζον-:-ο, συνεσκέπτοντο κι:χί έμόχΟοuν. ' 11 οcποκιχτάστι:χσις 
~ έ .!. θ' .,..., ' β' ό ' •· ι ' ' -;-ων τ κνων των ,1το κ~ οτ.ον -:o•J ιον τ κuριωτερο μει:ημα. τΝν, αποκι:χτα.-

στc:ισις εύ-:νχ+,ς, σ'Jνυφασμέvη μέ -:-f,ν τεzνικΥ;ν καΙ. πνεuμσι-:ικ.Υ,ν τί;)ν νέων οcνά-

ιοs. .λεu7εροεΠj:; .-CJiί .λrιμ.ι:..-ικ•ιu μ.-x<hj7i):;, ;J yρr.ίφωv, έv(J.ψεί-:-χι -:+,v λ'Χμπρά.ν έv.εt

ντ.v iιπο8οχ~v -:οiί f,ρωtκοiί -:kκV'n ~:; Λι:χdjθω. 
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πruξιν. τ ιΧ 8ι&φορ~ Π~'Γ/.'jπρι~ πολιτικά. γεγο•ιότ~. σιί έξελίξεις -:-ο•;των κu

ρ(ως ε1ς λεuκωσί:χν κ~t 5-iJ.~ έπ::ι:ρzι~χ" κέν:-ρ~. -ίj σuν-:-ελεσΟεί:σ~ Ύj8·η έν :\ [ ι

κρσισ(~ έθνική σuμψορ&, ή έν Έλi.οc8ι κομμσιτικ-~ άνσιστοcτωσις ιΧντικρuζοΨrο 

μe περίσ-/.εψιν ιΧπο τούς νοuνεzεί:ς Λσιr.ηΟίοuς. 

~Η 8η κιχt προ τοu τέλους τοu Π ρώ-:-οu ΓΙ ιχγκοσμ(οu Π ολέμοu ό έΟνικός 

κ~t πνεuμσιτικός προσανιχ:-ολισμός :-ών ΛιχΠΎ)Οίων Υ'jτο ιΧκλον·ήτως κιχΟωρισμέ

νος. Αί 8ιιχχ"Ιjρόξεις κιχt σuζ·ητ+,σε~ς ά.πο τοuς "Ελληνιχς τότε ιΧντιπροσι:Jποuς 

ε1c -:-(,ν Κuπρι.οικ·~ν Bouλf,v, οιί έθνικσιt έξορμf,σεις κoct ή δρσιστηριό:--ης -:ou 
:'\ ικολι7.ου Κσι-:ιχλοc•ιοu εlc. .-r1ν uπ~ιΟρον έφερrιν μ·ί;νuμιχ έλπί8ος, &JJ.ιχyϊ;ς σκέ· 
yεων, έν-:όνΟ'J 8ριχστηρι<ιr.(J~+,σεωι; &κόμη κοιt άπο -:ou 1900 μe -:ό έγερθέν κιχί 

έr.t έννε~ε-:[ιχν zροντραν έκκί;φι~σηκο ζ·f.τ-ημσι. πο•:ι 8ιεzώρισε τον λαόν είς 

~uo άνημο:zομένιχς πιχρ~τοcξειc. έντονώτερον, μοcλισ-:-ιχ. άπο τόν μετέr.ει-:ιχ κοιt 

είς τ-fιν Έλλοc8ιχ έΟνι.κον 8ιzα.σμόν 8ιιΧ νιΧ 8ιεξοcγωντιχι κιχθημερινώς <1"J.ε8όν 

κοιt είς τ-~ν Λοcπ-r;Οον έπt τοότων όξότιχτιχι σuζ-ητ~σεις κο:t 8ιιχξιφισμοt εlς 

δ"Ιjμόσιοι κέντρα κοιt είς τιΧς οίχίας ένίοτε. 

Β' . 'Έν-τονος δpίiσις 

Κz-:ά. -:ό ΗΙ1 ϊ έκλέγε...-σιι ι~ς ~1-ηη;οποl.ί..-ηι; 6 ένθοuσιώ8·r,ι; πολεμιστ+,ς 

κιχ:. Υ,ρως -:ou :\Ιπιζ~νίο•J, άρztμ!1.ν8ρί-:-ι;ς -:6-:ε. \Ιιχκοcριοι; \ (•Jρι~νθε/ις, 6 όποί:ος 
' ι • ) ι "Εδ" • ι ' J. 'Α Π ) ι χ::ι:ι. με-:ιχς:>ερει τ-r,ν μΊjτροπο ,ιτικην τοu ροιν ιχπu 7tjν μον,1ν γ. ιχν-:ε .ε-η-

μο•ιος (λJόρτοu) είς Κ•Jρf,νειιχν, ιΧνήρ είιρuτοcτ-ης μορφC:>σεως (θεολογtκ~ς Σzο
)Υις Χοcλχ·ης, τ.οινεπtσ'fιμίο•; 'ΛΟ-ηνών, Γενε•jης, Όξφόp~ης) κιχt έθνιχΎjς 8ροc

σεως, κοινωνικης κοιt πνεuματικ~ς. Δι.ιl τοuτο κιχt μe τό δεύτερον ετος τΎjς 
μητροπολιτικ~ς τοu Ο·ητείοις, λιχμβ&.νε ι χώpοιν ίιπό τ-~ν προεορ(αν του σόσ-..<εψις 

i>ι.ιχφόρων πα.ριχγόν-:ων 'rljζ Λα.π·fιΟοu ΚΙΧL ιΧπο τοu ΗΗ8 ίορόετιχL ~ Ανωτ~ριχ 
·ε·· ' "~' ) · Λ 'θ ~ ,.,. • · • (Υ ... - ) .. .). r ΛJ;ηνικ·η .... χο ;η ιχπ·r, ou, οι.τιχc;ιος Κ!Χτ ιχρzΊjν --zνν.οιpχειον ~ uμνιχ-

\ , • , f , , , , , .. ~,~ - β 'Ο 

σι~κον προγρ~μμσι, εις τ-ην οποια.ν κιχι. κ~τ αρzην εοωιχc,οιν πρω-:-ο ιχ μιοι 

δημrJ8ιΜσκ::ι:λοι. ~ uψ-r;t.ή μισθο8οσί:Χ -:ών όποίων κ::ι:t με-:a οιε...-ί::ι:•J ( 1920), 

κσι...-ά. .-r,v -:ό-:ε έr.oz-l;v τοu διορtσμοu -:ών ~L8~σ-/.οcλων uπό τ-Ίjς σ-ι.ολικ'ίjι; 'Ε-;>ο
ρεία.ς έκ&στης Κοι.νό-:-η-:ος, έ8ημωι)ρyησε ζ-ήτημα. iσομισΟίιχς κ:χt τών λοιπών 

οημοοιδοισ-/.οcλων -:-i;ς Λ:χ.π-fιΟοu. Κιχt το ζ~τημ::ι: κατέστη πρόβλημα, διότι ·iι 

• ~φορείοι δεν ένέοωσεν είι:; τιlς άξιώσειι:; ..-ων Α~π-ηΟίω•ι ~ιοιχσκάλων (οι τ-ης 
'λvωτέριχς Σχολ~ς προ·ήpχοντο έξ &.λλων χωρίων τ-'ης ν~σοu) οιά. νιΧ προκληΟ?ί 

τότε κα.t -ίι πρώτη άπεργ(ιχ εlς τ-~ν Κόπρον I 06. οι νέοι τ-ης περtοχΎjς ε!χοv τ-~ν 

εuκαιρίιχν έκτοτε νό: λιχμβοcνο•;ν διετΊj L''•Jμνιχσιιχκ·~ν μόρφωσι.v εtς Λ&π-ηΟον 

ιο6. ~Ιέ θέμ<Σ οιή ::ρώ-:-r; ιi~ργί% cr.-ήν Κ•:.:-ψ:ινιt, έ::ρ%γμ%~)()-r,μεν τοuτο ::p<o>-:<.

-:"~r:<o>; έν έκ-:ιiσε~ ::ρb bΗγι.Jν χρwων ε!~ -:+,•ι έ?·Ιjμεpί8% -:-1\c; \ε•Jκωσ~ Φιλε}.ε ,;Οtρ()::, 
i)μερ. ll.5.i8. 
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σuνεχlζοντες. κα.τόπιν, τcΧ.ς σπου8Ιfς τω•ι εtς Λευκωσία.ν κα.t άλλα.χοu, eνθιχ 

Κ<ΧL ξέ•ιιχς γλι:>σσιχς έοιΜσκοντο, ίο[ως -:-f,ν ' \·rri.ικ·f;ν. Είς -:-οuς προuποcρzοντα.ς 

Λιχ;τηθίους οι8α.σκάλους προσετίθεντο κα.l νέοι, οuτω 8έ vπίjρχε μία. οια.ρκ·Ιjς 
πνευμα.τικ·f, ζω·fι άπο -:-oc πρώτα. σ-ι.di(Jν έτ-η -:-7,:: 'λγγλικΊj:: κα.,οχΊjς, κα.t μεγιΧ
).ος ζ'f,λος διέκρινε ΚIXL τοvς ΟLΟΟCU'.ι.οντα:ς κoct οιοιχσ-ι<ομένονc; είς .-ην ΛιΧmιΟον. 

Τα. συνεz:η οε έμπορικιΧ τιχξεί~ια. εtι; το έσωτερικbν τ-i)c ν-i;σου κα.t κ•.ψίως είς 
τιΧς -.όϊ.εις ύ-.εκίνο•Jν το.Jς νέους ί~ια.ιτέρως είς ιf;ν άσ71.ιφιλ[ιχ•ι, ιiρκετοt τών 

όποtω'J κα.t άπο τιΧς σ.ρχό:ς TfJU Ι Θ' α.t. ~ρχισα.ν να. μετι:χνιχστείιουν κι:χt εις το 

) Εξω-:-ερικ6'J., ένώ σiJν τι71 zρόν~ κ~ι μέ τ-i;v -;:ροσΟCρ-;-ι;σ!.ν --:-ι; ζ l{ιjr:ρt)'J, "':ό 1925, 
μετιχνοcστι:χι ιiπr) την ΛιΧπ-ηθον έφεuγον οι' ~λλιχς Βρετ-αννικιΧς κ.-i;σεις κιχt οιιΧ 

τ'ijν 'Λμερικ-ήν. 

η !Χpό: :Ύ,ν έπικριχ:-οuσ!Χν κ-χΟ' oi;r,ν .-ην •rίjσr.ιν ΟLΚfJVΟμικΎ)ν τό-π; κρίσιν. 

χα.t πο:ρ' ολον Π(;ΙJ οί Λ:χπί,Οιοι άνέλα.βι:ιν βα.ρείιχς ο!κονομικοcc •)ποzρε~>σεις 

8ιιl -:-f,ν άνέγ$~σιν νέ<ι>'ι._ i'J-:-t -:ώ'ι τ.χΧχtών, ~χολικω'J κτηpίι.)ν., &.'ι":'ικ~Οισ7ών

τες έκ Οεμελίων τό: έτοψ.όρροπο: κocl άκα.τιΧλkηλα ~8·η σχrJλεϊ:α. τ'(jc; ΚοινόηJτος 

μέ σί;γχρονε:: νέες οίκrι~ομές έ-.t --:ών •)yι-.έ~ων τ{:>ν Mr1 μεγ:Χλων ά.πο<φf,μων 
βρά.zων, πο•j πα.ρχλϊ;ί-j/.ως οεσ-.όζουν τ-fις ο);r,ς περ~οzΊjς, 1jτοι τοu I I ~ρΟενσ.
γιο>γείου rijς ' \ γίσ.c ' \ να.στιχσίσ.ς κσ.t του 'Λρρ;;νιχγωγεfο•J 'λ γ(ου Λοuκa. 

~zολικ~ κ-:-f,ρt~ ":"ά. ;Jϊ:()L;ι. προ-ηγο'Jμένι,)ς Υ;σ:χ.ν 8~·r,ρ·ημέν~ ώς δ~8~κ7ί;pt~ εtς 

τέσσεριχ κσ.t ·ή άνέγερσιc τών όποίων έπετε•jzΟη κα.τιl τα. έτη 1 !:J2G-1 !J28, οeν 
π!Χpέλει-.ο•ι Κ:Χ"t"~ -:-f;ν -.ερ(ο8ον έκείvι;ν νχ άντσ.πr}κριθοijν γενν:χιοοώρω:; κσ.t 

προς τον προκ-ηρυχΟέντα. ύπο τοu φλογερfJV ίεριiρzσυ Π,ι::; Μ-ητροπ6λε:<•>c; Κε

ρuνεl.α.:; !\ Ι α.κα.ρίο•J έΟνι.κον "Ερ:χνον προς ά.γοροcν τ.:ολεμικοij ιh:ροσ-.ι..ά.φο•Jς ι:>:: 

&:ο.λ'f,ν προσφοριlν τ.:ροc; -:Ύ-,ν ~Ι·ητέρσ. ΙΙ :χ--:ρf~σι τΎ,c \Ι·η--:ροπολι.τικ9jς περι'(ερεία.ς 

Κερυνειrιc, έρανον τον όποιον α.ύτοπροσι:>πως /J &νΟερμος έκε:ϊ:νοc ίεράρχψ 

ciπό οίκ(~ν εlς οίκfχν κ~ί. ά-::ό χ<tJF[t)ν είς κι:)μ·r,"ι κ~t άι=b Κ<ιJμόπο)ι.L\J Ζ~ζ πόλr..ν .. 

περιο~ε·jων έπt ίππου διεν·fjpyΙJσεν ~πιτ•;χι-;)ς οιιΧ νό: προσφέρη ι:>ς δώρον το 

ιΧνιχν<:'J":"LΚΟV άεροπλaνον <<1\ι•ριίvεια •> το I ~)29. εlς -:-f;ν ΠfJλεμι.κΎ)ν άεροπορία.ν 

τ-ης Έλλά~ος <<γιά ι•ά μύ.; (μψι πρώτο τό δικό της τό ψλί», κα.06>ς έπιγροψ.μ.α.
τικώς έγρα.ψε είς ποί·Ι]μ&. του ό κίιπριrις ποιητ-ής Μίνως Ι Ιερ~ίος ι 01. 

'E•J τ<;> μετιχξu χ)J,α.ι έΟ•ιικα.t δρα.στηριότ-η-:-ες μεσολιχβοuν, είς τcΧ.ς lιποi.ο:ι:; 

ιiνα.μ.εμε:ιγμένοι εύρέΟ·ησα.ν κα.t Λα.π~Οιοι., tοίως έκπα.ιδευτικοt κα.t &λλοι πο:ριΧ
γοντες, 8ρα.στηριότητες ποv σvνεπ+,γοντο τ-f,ν άντί~ρ:χσιν κα:t ά.ν•Jπ:χκο-Ι;ν κ:χτ~ 

.-~ς Ί\γγλικΊjς άποικιιχκης ποiιιτικ"ης, με τ·ίjν Ζδρυσιν της <<ΈΟνικ:ης Ριζοσπα.

στικΎjς 'Ενώσεως Κίιπρου * ( 1930), ένώ ό \1-ΙJ-:-ροτ.:ολf.της έπεσ-.ι.έ-.-:-ε-:-ο σvχνοc 

την ΛιΧπ-ι;θον ίερουργ<.>ν και ΚΥJpίιττ<οJ'J κα.L άγρvπνως πα.ρα.κολουΟών το έλλ-η

•ιικόν ll ρόγρα.μμο: τών κοινοτικών 'Εκπα:ι8ευτηρ(ων κα.t τ~ έν α.ύ--:οϊ:ς Σχο

λικ~ς τελε--:ιΧς έπt τ(i λf,ξει τών μ~θημάτων, έπιβρα.βε·~ων οι~ Γυμνα:σια:κΎjι; 
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ύr.οτροφί~ -:οίις έχοcσ"":ο-:ε άρ~στε•jον-::χς μ~Ο·tj-:ιΧς, έτ-Vτι.α.νε δέ Έπί>ιμrJς 
Πρόεδρος >Ύ;ς ~zr;i.ι> ·fjς 'Εψορ&χς ώς προς :-ίj•ι • \ ν<•J-:έρ:χν ΈJJ.ηνιχ·}ιν Σχο)3;ν 
Λα.πfιθοu, -:-·ίjν όr.οί:χ•ι χα.t f)ίχονομικώς έr.ιχορ·rιγοuσε χα.Ο' έκ:χστο•ι έ-:ος κ:χt 

-ή όποία: τn lδικγj -:ou έπινεύtϊει το πpω-:-rJν tδρύΟη. 

'Ένιχ πpομfινυμα έκρηκτιχης κσ.>α.σ>άσεως διεφα(νετο, -:ο οποίον παρη

κολουθε'Lτο ομως στενώc άπο κυβερνητικΊjς πλευp&c;. &φοϊ.ί ,,ι πσ.τριωτικοι λόγοι 

εLς ο·ημοσία.ς συτ..-.εντρC:Ισεις Κ«L έπ' έκκλησίιχιc rΧΚόμη κατεγράφοντο ά.πΟ tΧστu

νομικιΧ οργο:νιχ χ:χt <ί-:σ.ν είς άρzιερσ.-:-ικ:Χ:; ).ειτrJυργί!7ς κ•;ρίωc ό λlα.κοcριος έν

-.έηε-:-ο -:--fιν κυκλοψορία:ν έΟνικοϊ.ί Otσ'/.O'J. ιiνο:π':"')σσων είς -:-ο δριμύτα:τον τ:rί.ν-

-:οτε κf,ρυγμοc -:o•J -:-ο·)ς r.ρο:χιωνίοuς πόθο•J::: -:οϊ.ί Κ'Jπριιχκοv Έλλr,νισμοϊ.ί, ο[ 
έθvικοl r.ρο-:ρεπ-:-ικrλ i.όγr;ι -:οϊ.ί όποίοu εuριcr/.1:,'1 μεγοc) ·r,ν .Χπί;zr,σιν είς το 

πuκνον έ-..-.κλησία:σμα. ' I I -:-ελε•Jτιχία. άρzιεριχτικ"fι λει-:ο•Jργίιχ, μέ τρίωρον έΟ•ιι
κοθρ"Ι)σκευτικόν εί::; tϊι;ιοδρό.-σ..-οv uφoc χ·ί;ρuγμrί. -:-ου, έ-:-ελέσΟτ, είς τον μεyάλον 

έvοριακον να ον ·~c Λιχπ+,Οου, (ι~lη-:ροπολι>ικοv Ι) κατά τ-f;v • Λθψa τ α.ρσοu):η, 
τΎjν Κυpιι:χχ·fι 18 • Οκτ(ο)βρ(rJU 1 fl3 1, διότι κσ.τcΧ τ-}ιν έπομέvηv Κυριακ·fιv 2;) 
'Οκτωβρίου κιχt με-:-<Χ άπο τ-}ιν πυρπόλησιv έν Λευκωσίq. τοu Κυβερνε(ου rfιν 

τ ετάpτην 2.1 Όκ-:ωβρf ου μ·fι έπι τριχπέντος -:-ο•j-.ου ύπο των σ-:-ρι:χτιωτιχων 

:ί.ρχων ν:Χ είσέλΟη είc .\εUΚ(•Jσία:ν οιιΧ ν:Χ πα:ρ:χσ-.η είς -:-ελοuμενον έν τη Ίερq 

'λρzιεπισχοπfι έθvιχον ~\ν-'ίμόσυνον, έπιστρέyσ.ς εl:: Κερύνειιχν ένθι:χ zιλιιΧδες 

λσ.οϊ.ί έξ ο):r,ζ :-f.; ~Ιη-:-ροπολ~-:~κΊ;ς r.ερι9ερεί~~ -:-/,ν .Χνέμενον, προέστη ~1ν"'ι

μοσο:ιvοu εις τόν μ·r,-:-ροπrιλ~>LΧΟν νιχον K<:p1.JV&t~ς. '(ε-:-' α:ύ-:-ο οέ. f,youμε•JOζ 

ό ~[ι:χκ:fριοc -:-f.ι; όγχ~Ι~ουι; ~LΙΧΟ"fjλώσεως, με-:-ά ":"OU πλfιθους μετέβ"fj r.poς το 

~ιοικr,τ-fιριον -.;,ς πόλεως ενΟιχ κocl ένώr.ιον τι:ιu .. \ γγλου OLOLΚ"fj't"OU, ό θρυλικος 
μι:χχητ-fις -:-οϋ Μπιζανίο•J ίερ:Χρχ·ης ~ Ιακάριr,c ~l•ψισ.νΟεuς, έξεφών"fjσε πuρινοv 

λόγον κoct κηρύσσων τΎjν " Ι~νωσιν τΎjς Κόπρου μετ<Χ τΥ,ς 'Ελλοcοος, διέταξε τ-fιν 
χιχτι:χβ(βασιν τ-ίjς ιΧγγλικΥ,c l:"tjμιχl.ι:χι; χαl τ-~v άvuΨ<·>σιν έπt τοu ίστοu τ-~ς Γα

λανόλευκης Έλ):ηνικΥ,ς Σ·ημιχίιχ:;. or.εp κσ.l έγένετrι. 

Ί ι συμμε-:-οχΎj ":"OV κ•;πριιχχοu 'E)J:r,vισμr;;:J ει:; -:-.Χ έκ-. u\ιχθέν-:-α Όκτω

βριιχν:Χ {Jr.Ίjρξε Ουελλ<:)Ο""/jC κ~:. σ..:ιθόρμ·r,-:ος, &r.οτέλεσμσ. οέ -.ων yεyονότ(ι)'J 

έχεί•ιων ύπ-Γ,ρξσ.ν .-α: :χύστηρ!Χ. νομοθε-:ικ:Χ μέ-:ριχ μέ rf,ν έφαρμογΎ;ν τοu Σ··φα
-:ιωτικοϊ.ί ~όμου, α:t σ>;).λίjyεις x:xl ψυλσ.κl.tϊειι;, ·Γ, έπ~βο) ~ κuρώσεων κσ.t προσ-

-:ίμων. ό έντοr.ισμος κ~t fι έξορία:. Ov-:<•J, δ ίεριΧρz·r,ς τ-Γ,~ Κερυνεία:ς :\Ιακάριος, 
περt -:-}ιν μία.ν μεταμεσονύκτιον Cφ~ν προς τ-ί;ν ~ε•;τέραν τΎjς 26 'Οκτωβρίου 

συλλιχμβοcνετι:χι ΟCΠΟ tϊτpατιωτικον οcπόιmι:χσμσ. εtς τον ΚΟLΤ~)νσ. του, ένω μόλις 

άπεχωρίσθ"fj των συνομιλ'Ι)των κσ.l -:-οϋ ποιμνίου του. τοvς όπο(ους συνεβοuλευε 

νά ήρεμ·ήσουν κσ.l ν~ έπιοοθοvν είς -:-ιΧς άcrι:ολίας των. προιχισθσ.νθεlς τ-fιν σόλ
):ηyίν -.ou. Έσο)ρΟvι. λοιπόν, κ~l βιχνιχ{ισωc μέ το•)ς uποκοπάνοuι; των οπλων 

έ-.ι.-:uπfιθη. ιir.o Π,ν κλίμ:χκοι 7ης ~1""/j-:ρο-;:όλεως Uι γρ:Χ?ων εuρεθεlς είς το εl
σόγειον κ:χl. π:χρa -:-ίj•ι ε'Lσοδον -:Ύ.~ ίερiς \Ι·r,-:-ροπόλεω~. Υ; όποία: πιχρεβιrί.σΟrι 

εL~ε -.!): γενόμενα:, έκε~ Οέ με-:-σ.ξ·) ~J.ων r.~ρεuρίσχε>Ο Κ!ΧL ό συμπολεμισ-:-f,ς 

no 
:ι ο 



τοu l\ lιχκ~ρ(οv οtκΊJγόρος έκ Λιχπ·fιθο•; Ι)οδόΟεος r. Κ~ρολίδης, Ορονικος 'Επί

~ριιπος κοιi. νομικος ~·.Jμβοuλος τ-ϊjς λ11Jτροπόλεως κιχt μέλος τ-Yjc; ΈθνικΊjς Ρι

ζοσπ~σ~ικΊjc; 'Ενώσεως J{_,jπρou), μετεφέρθη οΕ: εlc; τ~c; ΚεντρικΟCς Φuλοικάς 

τ-ϊ;ς Λεuκωσί~c; ένΟοι κοιι έπt ~ρι·ήμερον έβ:χσ~ν(σθ·η, οιιΧ ν~ &κολοvθ·fισ-η τ-f)ν 

έπ<Jμέν"ην, μοιζt μΕ: &λλο•;ς -:ον Sρόμον πολuετοuc; έξορί~ς. 'ΕπικοιλεσΟεi.ς δΕ: 

-:-~ν ΈJ.λ 1Jνικ·f,ν -:ou ίθ:χγένειοιν ιΧπο 7~ν 'λ γγ λ(οιν τ<ιu έπετρά.π-η ν~ μετιχβΥ, εlc; 

'Λθ~νcχς ένθιχ κιχi. έγχcχτεστά.Ο'Υ) τελικωc;. 

"Επρεπε ν' &πιχσχοί:ί;σy. --:b θέμιχ -:ou uπερόχοu έχείνοu Ίερά.ρχοu Π;ν 

'lστοpικ·fιν πτuχΥjν τ-ίjς Λcχπ1)θοv κιχτ~ τ-Ι, ν περίοδον έκείνην &πο πά.ιτης &πό

yεως, πνεvμοι--:αΊjc, διδ~κτικΥ,c, θρΊ) σκεu-:ικτ,ς, κοινωνικΊjς, -ήθικΥ,ς κcxi. έθνι

χΊjς διιχπcχιδιχyωγfισεως, &λλιΧ κιχ!. άγά.πης. φροντίδων κcχι μόχΟοu τοu σεβιχσ

μί~ς \ lνf,μr,ς μr,-:ρr,πολί~ο•; --:6-:-ε Κερuνε(οις καi. με--:έπει--:~ ( L94 ϊ -1950) &ρχιε

πισκόποu ;\ l ιχκcχρίοv τοu Β'. τον CJΠOLO'I κοιt είς τ-f)ν έξορ(οιv τοv, κοιτά τ~ Όκ

';"(ι)βριοιν:Χ γεγονό--:οι TfJU ι !)3 ι' ήκοi.ωΟησε κιχ!. ό έκ .\οιπf,θοu έ•ιθερμος &γc.)

νιστ-i;ς ΚIXL πολιτεvτ-~ς Θε<ιιρά.ν1jς Xp. τ σοιγyσφίοης, &οελφός τοu Στρ~τηyοίί 

' Ι ωά.νν-r, Τ σοιγγοιρίS·r,, έξορισθέν>οc κ~t Οοινόν--:ος έν 'ΑΟ·fινιχις. 'Εξ άλλοu κοιi. 

κιχτ~ ..-ljν έκρuΟμ<ιν έκείv1Jν περίοδον , άπο τ~ς έκοcτοντά.οοις των Λοιπ-ηθ(ων πού 

σuμμε,έσzον είς •fιν έν Ι<ερuνεί~ οιοιο·f,λωσtν έθνικΥ,ς πίστεως, &ρκε-:-οt έφv

λοικίσΟ·r,σοιν κα.i. ό!)j,οι έπλf,ρωσοιν οι' άποζ1jμιώσεις Κ!Χ":'Οι κuβερν1jτικΥ,ς πεpι

οuσίοιc;, εlς έξά.μ-r,νον ΟΕ ς>uλά.κισιν Y..<xt ποιuσιν ιΧπό τοu οιοοισ-.ι..ιχλιΜu λειτουρy+,

μιχ--:ος κοι-:εοικά.σθ·ησ~·ι ot έκ .\οιπ-ί;θοv έξέzοντε::; οι~ά.σ-.ι..οιλοι Σά.ββοις Ί ωοικεiμ 
<c~οιββιχτίiς>>, οιδά.σ-.ι..ων τότε είς ~ιόpιος ~γηθείς --:ων μελών ,ου άΟλητικοu 

Σωμ:χ--:είοu --:ou zωpίou ώπλισμέν<ο.ιν μέ κuν·r;γε-:-ικοc οπλοι εlς Ι<ερuνει~ν κοιl ό 

Εuθuβοvλος Δ. ΆνΟούλης έκποιιοεuτικόι;, οιδά.σ-.ι..ων τότε εlς τ-f)ν <cΣεβέρειι:ιν» 

σχοΙΎ,ν Κερuνείιχς. 'λπος>uλοικισθέν-:-ες ot Μο Λιχ.π-f,θιοι έκπιχιοεu--:ικοi ό μέν 

~ιΧββοις Ίωcχκεi.μ μέ πολυμελΥ, οίκογένειcχν SιωρίσΟΥJ ~>c; 8ιδι:ίσκοιλος uπο τοu 

•jποuρyείοu Ι I ο:ιοε(ιχς κ~t Θρτ,σ-.ι..εuμiτων -:Υιc 'Ελλάδος είς ιiκριτικον κocl &νΟι

vγιεινον χωρίον ..-ϊjς :\ Ιοικε8ον(ιχς ένθcχ κcxl ή ύγιείοι του έκλονίσΟη σ<Jβοιρωc;, δ 

8ε EtjOuβouλo::; 'Α νΟο·j):ης άνέϊ.οχβε κοιΟ·ί;κον'χ uποδιεuθuν-:οu τ-"fις έν Λεuκωσί ~ 

'ΕμπορικΊjς ~χολΊjς Κ. Σοιμουfιλ 

Ό :Χκροιτος ομως ένΟοuσιοισμός, ό πr,γ~ίος ΚΟ:L οιuθόρμτ,τος π~τριω-:-ισμος 

με τιΧ οιιχοροιμοιτισΟέντcχ έχείνοι yεyονότοι ε!χον έπιζ1Jμίοις έπιπτ<~σεις κοιί άπε

τέλεσοιν πιθοινως 7/jν άπ:>:ρz·fιν τ-r,c: 'Ε~ω--:ερικΥ,ς πολι~ικΊ;ς -:Ίjς :\1. Βρετα.ννίοις 
έπl τοu Κυπριιχκοu ώς προς το μέλλον .-ου 'Ελληνισμοu εlς τ-f)v Μεyοιλόvησον, 

ή ύπόμνφις 8ε ι:ιu7η 8Ε:ν ε!νοιι διόλου ~σ'ι.ετος προς το Κες>iλοιιον -:-ou--:o . .λ ιό--:ι 
:χί &κροιi:οιι Οέσεις ..-7,ς Έλλψο,..uπρια.κ·r,ς ήγεσίιχς έσκλ·ίjρuνον μaλλον τ-fιν &πο

λuτοιρzικ-fιν κα.t οιUΟοιίρετον άποικιοικ·~ν Διοίκησιν, ·fι όποίο: κοιt εκτο--:ε οέν 

iιriιpξε κοιΟόλοu εuμενως ~ιοικειμέν-η πρός .-'ην μεγάλ-ην πλειοy·ηφίοιν τοu έλ):η
νικοu σ--:οιzείοu τΥ,ς Μεγιχλονfισοv. τό όποίον κυριολΕ""-<·ηκως πιεζόμενον κάτω 

:i;:ό ~vη.-ηρά: ν!JμrJΟε-:-ικά ..λι~τάγμ~τ~ κ~l f17ρrχ-:ι<ιJ7ικΟ: μ.έ7pσ., μέ τά:ς lΟLιχς 
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-το•J 8uνάμεις έκρ&.τησεν έλει.JΟερον -:-ljν ΜέσΥJν I Ι ο:ι1Μο:ν, είς -:-)jν όποίο:ν κο:t το 

• I I μι γυμνάσιον Λο:πfιΟοu ιruμπεριελαμβcΧνετο. 

'll ρεμία, σύνεσις, ι)πομον~, έργο:τικότης, έπιμονΥj κο:t προσ-ήλωσις προς 

-τιΧ ~θ·η κο:t Ε:θιμο:. -:-ιΧς πο:ρο:Οόσεις, την πο:ιοε(ο:•J καt προς τιΧ ίδανικιΧ τ-ϊjς Πct-

-:-ρίδr,ς παριΧ -:-:( κ~•ο:πιεστικιΧ μέ-:-ρct -rf,ς 'Λ γyλοκρct-:-ίο:ς διέκριναν μιχζt μέ -:-ον 

uπόλοιτ.:ον τ.:λΊjθuσμον κο:t -:-rΛJς κ~-:-οίκοuς -:Ύ,c: Λο:π+,θου ίοι~ι-:-έρως. οι &πο

λuτιχρzικοl Νόμοι κο:l τά: αύτο:ρχικά: έν Σuμβl)•;λ[<:> -rf,ς κυβερν·f,σεως Πάλμερ 

οιctτcΧyματο: οΕ:ν κατηρyf,Ο·φο:ν, οuτε κο:l μΕ: τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον 

(1939-ΙΗ4Ιι ) κο:t μΕ: τ-Ιjν εrσοδον -rfις 'Ελλάδος πο:ριΧ το πλευρόν τ-ϊjς 'Αγγλίας 

είc; αύ..-ον καl ένιχν-:-ίον -rϊjς 'lταλlιχς τον Όκτ<J)βριον τοu 19Ιι0, οταν καl α•'ιΟορ 

μ~-:-ως πάλιν ot ''Ε).λτ,νες τ·Ιjς Λο:π·ήθου καl όλοκλ-ήρου -rijς Κύπρου, &γνο·f,

σο:ν-:-ες μέ-:-ρο:, νόμους κο:l δι~τιΧγμ~-:-ο: έξεzύΟ·r,σο:ν εtς τ:οcλλ~ικά:ς ιru•r-ιεντρώ-
, ' ι ' 'θ • ) 'β - ' ' ,,... , , ι σει:::, αν•;yωσσ:ν -:-α ε νικσ: .α ()(ρο:. παρεJ.(J(•;νον-:-ες κ:χι ο.σ:νrιγυρι-.οντες με ετοιμην 

κο:l πάλιν έμτ.:ροσθο?υλο:κ~ν -rl;ν σπουΜζουσαν νεολο:Lα.ν τότε -~ όποιο: κο:l έπι

στρατεύετσ.ι, ένω άπο τ-Ιjν Λά.πηθον κocl Λο:π~Οιοι έκ τοu 'Εξωτερικοu κο:τα.

τιΧσσονται &rε είς τον • Ελληνικον εrτε τον • Λγγλικον στρα.τον διιΧ νιΧ πολεμ~

σοuν ένο:ν-:ίον -:ou φιχσισμοίί. Έκο:τοντιΧδες εί•ιο:ι ot νέοι έχ<;;tνοι έκ Λο:π-ήθου 

ποi.ι &πο -:-ί;ν Kp-ft-:ΎJν, ώς τελε•;-:-ο:tο•ι σ-:-ο:Ομόν. π);'r,ν -:-ων άλλων πο•J μέ ~ν 

Κο:τοz·'r,ν ιiπέθο:νον ο.ολεμοuν-:ες η διοcσωθέν-:ες ο.cχρέμεινιχν εί::: 'ΕλΜ.δο:, έπο

Ι.έμΥ)σαν είς -:ιΧς άρο:βικιΧc; έρ·f,μοuς διιΧ νά: φθιΧσοuν κ:χτόπιν στο f>ίμινι η άπο 

τΎjν ΔουγκέρκΥ)ν είς -rljν κιχτα.ρρέοuσctν πλέον Χιτλερικ·}ιν Γερμανίο:ν. K o:l γεν

να.ίο: uπ"fιρξεν ή προς τ-}jν 'Ελληνικ~ν Π α.τρlδιχ χρ·ημα.τικ~ συνεισφοριΧ τών κα.

-:-οίκων Λα.π-f;θοu κα-:ιΧ τον ~ιεξοcχθέv..-α &πό το μιχχόμενοv "Εθνοι; &:πελεuΟερω
τικο•J ιiγώνcχ -:οίί t940-lι9. Ko:t -ήσΟιΧνε-:-ο ίδιιχιτέρο:ν •ιμ7ιν κο:t •)περΊ)?ΟCVειιχν 

ό λιχ<.~ -:Ύι::: .\ocr.ήθou έκ.r.ληρ(;"}ν το έθνιχ.6ν -:-o•J χρέος τ.ρος -:-},ν &γωνιζομένψJ 

Έλλάοα. Ή W.' ομωc; οeν ~-:ο άρκετόν. ~ιό-:ι μΕ: -r}ιν ιΧπελε•Jθέρωσιν τΎjς Έλ-
• ' οι- I \ ' • .1. • - οι- I ... .s. Λ , θ Ο' ~λ -ι.ιχσος κο:~ τας συμμιχzικας uπς;p ιχu-:-ης οιακ·ηρuι;εις, -,1 απ-η ος, με ο ης τ-ης 

Κίιπροu Ύ)λπισε•J κoct είς την ί~ίιχν α.ύτ"fις έ0νικ7ιν άποκο:τιΧστασιν μέ τό τέλος 

τοίί Β' 11 ιχγκοσμίοu Π ολέμοu. 

Πλ·f,ν ομωc. οuσ-:u;ιωc:, μετιΧ όλόκλΥ)ρον δεκο:ο.εντιχετίιχν ή ιΧποικιακΥ; τότε 

κυβέρνr,σις -:ων Βρε-:-ιχννων με-:-' έο.ι?uλιΧξεωι; ένέ"i>ωσεν είc; -:-ί;ν παλιννόστησιν 

των κυπρίων πολι-:ικων 'Εξορίσ-:-ων -:-ou ι Η3 ι' κιχτd: <Ο t94G, ίνα ΚΙΧL μετά: 

πολλιΧς άντικα-:-cχσ-:οcτικως προηyηθείσαι; τΎjς παλιννοσ~σεως παρεμβολάς, 
-~ Κύπρος εύνο-ήθΥ) είς τ-}ιν ιΧποκατιΧστσ.σιν κoct σuμπλ-ήρωσιν τ-ϊjς 'Εκκλησιαστι

χrις ο:uτ-Υjς ήyεσίο:ς, έκλεyέντος ώς 'λρχιεπιcr-ιόποu κα.t μετιΧ Οάνατον τοίί Λεον
τ(ου τιιu ΥΥ)pαιοu άπο Κερuνείο:ι; Μοcκο:ρίοu Β' (2Ιιj 12/947) ώι; μ·ητροπολίτοu 

~έ -rt;c; Κερuνε(ιχς -:ou ίκιχνοi:ί άρχιμο:νορί-:-οu κcxt Χ<ι)ρεπιcr-ιόποu Σαλιχμ'Lνος 

Kur:ρι(J(νou. Σrιμο:ντιχ.όι; σ-:-ιχΟμοι; OLcX -:-ίjν ο.ερίοοον α.ύ-:-ήν . uπΥ,ρξεν ή ~ρνησιc; 
κoct -~ ιΧπόρριψις -:-7,ς θρε-:αννικ'ίjς προσφeιρσ.ι; { 1947) οι' ιχύτοκυβέρνησιν τ-"ης 

ν-ήσου, Οέμιχ ποο εΙzε ώς καl τιΧ προηγούμενα οuσμενεtc; μιΧλλον έπιπ-:-ώσεις 

100 



έπ/. τοu μέλλοντος τ-fιc; Κύπρου, Κ(Χt τοuτο δι« την κοιχυποyί(Χν τΥ,ς έΟν~ρχο{ιστις 

ΈκΥ.J.'Ι')σίοιc;. ~ιd: νd: όδηyηθf! μετd: τριετίοιν ό λιχοc; ύπ' ιχό't'"'fις είc; τ-ίjν ένuπό

γροιφον διοικήρυξιν, κατόt την όπcLαν ήξLο•Jν: «'Έvωσιι• καΙ μόvοJ• 'Έ1ΟJ1ΙV)), 
, λ' \ • ~·.. ' π I 'Ε , Δ Ψ' ~ οιποκοι εσοιντες την ΕΚQΎjr.ωσιν ως οιr-ιυπριον ~νωτικον 'Ι')μο Ύjψισμοι, οι-

ενερy'Ι')θέν ~λεuΟέρως την 15 'Ιοινουοιρίοu 1950, χωρ/.ς Cίμως τοuτο •Jόt έχη κιχ

νένιχ 8ιεθνες νομικον κύρος, ώc; έκ των ύστέρων οcπεδείχθ'Ι') . .λιd: νd: 8ι(Χσχε

δοισ0f! δπό των ξένων χοιί οιύτη ή έΟνικ-Ιj πρωτοβοuλL(Χ των 'Ελλ'Ι')νοκuπρίω·J 

κ~t κιχτόt φ•Jσικο•J λόγον κιχ/. των ΛιχΠΥjθίων Έλλήνων πιχτριωτών. 

ι. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΧΡΟ'\01. 

Τον 'Οκτώβριο τοu 1950, κιχ/. μέ τον Ο:ί.νιχτο•J τοu d:πο Κερυνείιχς ~lιχκιχ

ρLου τοu Β' οcνο:λοιμβάνει το Π'Ι')δcΧλιον τ~c Έλλ'Ι')νιχ'ης 'Ορθοδόξου Έχy.λ·ησίοις 

δ άπο Κιτ(οu μητροπολ('7'ΙJς Μοικιiριος r·, &.νΊ;ρ δραστήριοι;: κιχ/. &.χοιτιχπόνητος 

όξυδερκ·ίjc; κιχt άποcpοισιστικόc;, πολλcΧ ύποσχόμενος τότε δι« το μέλλον της 

μοιρτvρικΎjς Μεyοιλονήσοu. ΤΥ,ν προσωπικότ-ητά του έξετ(μ'Ι)σιχ•J χιχt ~σεβ~σθη

σιχν σχε8ον ι:Χποιντες οί κιiτοικοι τ-fις Λοιπήθου κιχ/. όλόκληρος δ πλ·ηθuσμος 

της Κύπρου, δέν ~ποιυσε δέ ν~ μοχΟf! ά.πο των πρώτων ήμερων τΎ,ς &.ρχιεριχ

τε(ιχς τοu ίιπ~ρ της Κυπριοικ~c; έλεuθερίιχς. .λιόt τοuτο κοι/. είc; διάστημα τριών 

έτών, uστερ' &.πο τΎ,ν συνεχ_~ .Χρν'Ι)σιν τών "Αγγλων πώς <<το Κuπριοικο θέμιχ 

fιτοιν κλειστόΙ>, κιχ/. μετιΧ &.πο σvνεχεϊ:ς 8ιοιβοuλείισεις με την χuβέpνΊ)σιν Ιlοι

πιiγου κοιί μ.έ προσcpυγη στΟ: Ί Ι νωμένιχ 'ΈΟνη, ό Μοιχιiριος Γ'. &.νενδοtιiστως 

ιΧπεφιiσtσε οχι μόνο ν' ιΧνοLξr,, &.λλcΧ κιχ/. διεθνώς νιΧ προβιΧλη κοιl. ν' ά.νο:πτvξη 

νοc προωθήσ-η Κ(Χt νd: έπtλύστι τfJ Κuπρι(Χχό, πού σd:ν θέμ(Χ πιΟ: ε!χεν ιΧπο χρόνιοι 

ώριμιiσει. Kt ά.φοu εtρηνικώc το Δημοyήι;ιισμ(Χ δέν άπέδωσε το ποθούμενο, 
ό Μοικciριοc;, στον δπο'i:ον ό κuπρtοικοc; Έλληνισμος ε!χεν έμπιστευθ~ το μέλλον 

'ου, σd:ν ήyέτηc; σΟενοιρος δεν έδίστιχσε με τ-ίjν σvγκ~τιiθεσι•J τοu λιχοu, ιΧλλ~ 
χοιι τ-'ηc; 'Ελληνικ'ης κυβερν-ήσεως τ-Ι)ν &μέριστον βοήΟε~ιχ, ν' ιΧνοιλιiβ·η μέ ~λλο 

ΠtΟ ένεργο τρόπο -:Ύ,ν δ'Υjμtοvργ(ιχ τέτοιιχς Κ(Χτιχστάσεως πο.J οα: έπροβλ·ημ<f~ιζεν 

έπt τέλους την Βρεταννικ-iι κυβέpν'Ι')σιν. Κιχνένσι &.λλο μέσο εtρ·ηνικο δέν έξεu

ρέ(}η κοι1. κ:χμtcΧ συμβιβιχστικ·ίj λύσι:: τοίί προβΙ.-ήμιχτος δέν ur.Ύjρχε, οu~ε χιχi. 

8ιιίθεσιν ά.κόμη διd: cnιζ-Υjτησιν τοίί Οέμιχτος ·ήθέλησε νd: έπιδε(ξη ή κοιτέχοuσσι 

..lύνοιμις Π,ν Κύπρο. Κιχ!. -:ο έΟνοιρχικό Σuμβο•jλιο με πρόεδρο τον άρχιεπίσχ.ο

πο στΎ,ν Κύπρο κιχ!. σε σVσκεy'1) στΥ,ν 'Λθ-ήνσι, κοιτόπιν της &ποτυχLοις δι' οιύτο-

8tάθεσιν στ« 'Β νωμένιχ 'Έθνη, ε! χε πεισΟ~ πώς το μόνο άποτελεσμσι-:-ικ.ο μέσο 
' ' ι ' ' ' "\' - }(' 3. t ~ λ ) ι ' , 

ποu ιχπεμενε γιο: την οιπο"υτρωσιν της vπρο•J ,1τcχν ο ενοπ ος οιγωνοις ενιχντιον 

-rών &.γγλων &ποικιοκριχτών. 

Π ρόκειτιχt γιοc -.όν μεγιΧλο άπελευθερωτικον άγώνιχ -:--ijc; ΕΟ Κλ τοu ΗJ55-

ι 959. -:-ή ν 8ιQpγιΧνωσι -rou &.π ο -.;ον ιΧνσιλ~βόν-rιχ την στροιτιωτικ1jν -ήγεσίσι τό-rε 
Σ•Jντοιγμιχτοcρχ·η ~οίί 'Ελληνικοu Στροιτοίί Γε~ψγιο Γρίβιχ-.λιγεν~, πο•j πρi.ν 
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cX1':0 τ/j•ι έν~ρξfι τΟ1J ( l 'λπριλίο•J 1!)55), έϊ.:Ζσ/..έ?0Ίj Κι ~μz),έ-:-φz Κι έσ-ι.ε8(~σε 

κι έτοίμασε κα.l &vέλα.βε την είιθ•)v·η aιεξαγωyηι; άvταρ-:οπολέμοu στ-}ιv Κίιπρο 

έναντίον -:ών 'Ί\γγλων γιΟ: τ-fιν ιi;;:ελεuΟέρωσίν τ·ης άπο τον άγγλικο ζuγόν. 
Εtδικ+, ομως &ν:χψψ:1. σ-ι.ε-:ι.κ·Ιj μέ -:όν άγι~ν~ έκ::ινr, θιΧ γίν-r, έν-::χuΟιχ γιιΧ -:t::; 

δp~στ·ηριότ-ητες κα.t τ-ί; σuμμετοχ·i; των Λο:πηθίωv σ' ο:uτο τον ,jπέρrJχον &γι.:>νο:. 

Κι οσο γιό: τ-ί;ν πλ·{jρ·'ί σuμμε:-<ιχ·fι των έΊ.λf.νων κατοίκων -:-'ήc; Λο:π-ήΟοu, πρώτοι 
μuοUν-:αι σ-:Οv &γ~>νrι.. οί μ~0'1}7Ζί "':ών ~vcu-:έρ<•J'J -:-Χξε<•Jν ~rJU τ:Ίι.·ίjpο';::. Γuμνοc

σίοu τΥjς Λα.π·ήθοu, τb όποί.ον κα:l προ·ηγωψένως άπb ' \νι.ι-:έρ:χ ΈΙJ:ηνικ·iι Σχο
)·i; σuνεπληρώΟ-η κ~t άνεγνωρίσΟ-η άπο το '1"πουργεί.<ιν I I α:ιδείοις Υαl. Θρ-ησκεu
μιΧ-:ων -:-Γ,ς 'Ε/J.~δος tj:Xν tσ6-:ιμf, μέ :-:Χ z/.ί:ηνικιΧ Ι'uμνχσι~Ι tΙΙΙ_ Κ~Λ ~ κ~-:-ήz-ησι::; 

θ , • , .. β'Β • • , Α--. , r . 
των μ~ Ύj-:ων στον ο:γωνα: εγινε ε1 α.ι-χ Χϊ.:Ο τr,•J::; κ~v.1γ-η-:-ες, 'Jμ•ια:ι;ι-χρχε•J-

σα:ντος τοu πλ~ροuς Γuμνα:σιοu, κατιΧ το έτος τ-Γ,ς ιΧνο:γνωpιι;εώς τοu 19Ιι8-ΙιΗ, 

':"OU 'λθ:χν~σίCι'J Σ(μ<•J'ΙΟζ Χι(J:"έλλη άπb -:ον ι J εφ~ ι«. ΠΟΙJ προηγο~.>μ.ένως UΠΥ)
ρέτησε κo:O·r,yητ-lj::; σ-:ο Έ/ληνικό Γ•Jμ•ι:Χσιο -:ο::ί 13οuκοuρεστίQ•J στη J>Ο'ψ~νί:χ, 

μα.ζt μέ τον Κίιπριο ΟεολόγrJ 'λνα.τόλιο (τώρα μ-ητpοπολίτ-ην ΊορΜνοu). Ε!να:ι 
δέ γνωσ-:ο πwς δ έν λόγtJ,> ['uμνα:σι:Χρz-ης έξQρίσΟ·η ιΧπο τ-f,ν ΚίιπρQ γιιΧ τlς 

έΟvικές δρ~σ-:-ηριότ-'ί-:ές -:o•J προηγο•ψένως, κ:χ-:-:Χ -:-b Ι 1 'Χ'f'.ι..J;;:ριον 'Ε•ιω-:-ικο 
~·ημοψ-ήφισμα: κσ.t μετέπειτα:, ζ~τ-ημ.α ποι) έπροκιΧΧεσε τΥιν έ•ι-:-ονο δισ.μα:ρτuρία: 

οl.ων των Κ'Χτοίκων -:-7,ς Λαπ-f,Οοu, Π()'J με-:-:χξιj τώ•ι πρt:>των κι αύτοι πpοετοι

μιΧ~ον-:-α:•ι γι~ -:-ον &πελε•;θερ<•Jτικον άγt:>νχ -:-7,ς ~ lεγ'Χλον-ί;σο•J κχt κα;Οwς έσuνθη

μο:τολογοuσα:ν στ-~ν Κίιπρο καt σ' ολο τον 'Ελλ·ηνισμο τ-~ν 'Ένωσ·ή -:-ης με τ-η 

~1-η...-έρα. I Ει.Μ~σ.. 

'λπο -:-οuς ;;:ρι.:)-:-οuς &γωνισ-:ικο•jς πuρΥ,νε:: σ-:-Ιjν K•.Jr.ρo, λοιπόν, σ-:ρ:χ-:-ολι;,

γοuντο:ι οί μσ.Ο-ητα:t τοu Γuμν:ισίοu Λσιπ-ί;ΟQu σ-:-f;ν πεpιοχ·(ι τ-Γ,ς όποί:ις κα:t σά.ν 

πρώ-:ο -:-Γ,ς Ι~ Ο Κ.\ τομειΧρχ-η ό Γρίβα:ς έ-:οποΟέτ-ησε άρχικ<7)ς οο:ο•ι μετέπειτσι 

στχυρ:χε-:b -:-rJu :\l~z~ιρi Γρ·ι;γόpιον \ )ξεν-:-[ου, ;;:ou έτέλεσε μ~λιστ~ κ~t -:-ο•)ς 
γ!Χμους τοu στ-fιν ίστr1ρικ-f; μo'l'!j '.\χεφοποι·fι-:φ; (οο:οίι-:οuς -η•)i.ό•rφε ό αί.8εσ. 

Ιlα:πσιστα:uρος Πσιπα:γσ.Οσ:γγέλο•J, σuνεξόριστος κχτόπι τοu άρχιεπισκόποu Μσι

κχρtοu Γ', :-ο::ί μr,-:ρο;;:ολί-:ου Κερuνεί~ς Κur.ριανοu κα:l -rou γραμμιχ-:-έως κιχt 
οr,μοσιογριΧι:pοu Π r,λuκιΧρ;;:οu Ί ω:χννί8'1) σ-:1.ς LεUzέiJ.ες). 11 ~ρv.λ·ίjλως ομως 
με τη μα:Ο·ητιι.:>σΟ'. Νεότ-ητα τοu Ι 'uμνασtοu, στ-ί;ν ΛιΧπ-ηΟο κσιt σ' δλες τtς ένο

ρ(ες της ύπΎ-,ρzε ό κχτ' ένορίχν το;;:ικc';)ς •.>πεvOuνQc. ολοι δε ιxu-:ol 1-ιλεyι.ον οzι 

μόνον -:-:Χ RO μέλ-η κρr/>σεω:;. &IJ: έπέβλεπον ~λλοι μέν τlς διακιν-ί;σεις κα:t τά. 
κρuσφίιγετα:, κο:Οwς κα:t το ~·ημιοupyι;Οεν α:ίιτόΟι uπόγειο•ι έργοστιΧσιον κα.τα:

σκωΥ,ς ΧIXL έπιο-..<.εuΥ,ς οπλων, χειροβομβίδων καt &λλων στpα:τιω-:-ικών έι:pοδί(ο)ν. 

L-:o με-:-αξ•j Qμως είχε μετ:ι:-εΟ'f, ό Γρηγόργ,::: Α•)Ξεν-:(ο•; στο νό-:ιο :-ο::ί κ•;;;:ρι:χχοu 

108. Γcναέι:; ί.ε:-:-:rψ.έ~ειι; γιi -.ό 'EiJ:r,vιxiJ lΊJμνr.Cσι'.i .\ιχπ-ί;Οω, OQ: ε·';~ η ~ ένδι'Χφε

ρlιμενο; κ.~ί σ7Υ;ν πε?t'..ιΟtχ.f,ν έ/.8οσr, ccλ"'~οJ·ικι.ί τt].; Λα:τrjΟυ•·)), -:r/J ι~8ί8ε~ ι ε•:.r:~~t-..t":''J; 

κ. Κ. Π . Κ•)ppΊ)ς, φιλόί,ΙJyΙJ~ Λοιπ-i)ΟιΙJ;. 
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Όλ•.Jμποu τομιχ κ:χ.t άντα:χ.Οίσ7:χ.τ:χ.ι ά-πό το y:::νν:χ.ιό~·η~ο ποci.ί."fίκ#ι Κuριiκο 

~ltX7(Πj, τον &.γέρωzο -~ρω :χ. ":"t):j 11 Z'I":":X.O:XΚ':"'~i.ou -πο.J crιtι:ιτι:,ο.,κ::: -πολ:::μι:)'/7.7.; 

στο .lίκωμο. Λ.χ~κοt τεz·J~":"ες τΎjc; \ιχπ-{jΟοu τ.:ο•) κ:χ..-:χ.σκεv:χ.ζοcν i;πλ:χ κ:χ1. πu

ρομιχχικιi 8ιιi -rον άyώνιχ άνιχφέρc.ντιχι οί 'λν~ρέ«:; '.\ι.ιυ.έωc, Ι ~ει:>ργιος ΤΥ)λε

μάχοu <<Ι<οκΎjς>> βοηθοvμενοι &.πο μcχΟ·ιιτεuομένοuς των, κ:χ.Οι:>ς κcxt σ-:-ήν Λεt.κω

σLιχ b ΛιχπήΟιος είοιχεuμbιος τεzνlτ-ιις σε οπλ:χ, περίστροrρcχ, κιχt σφιχϊ:ρες 

άκόμΎJ , Κι:>στας Χ. Lι:χ.μπέτcχς. 'ΕπειSή, κ:χτιΧ τ-i;ν Sιάρκ:::ιιχ τιιG &.γώv:χ καt 

σuνεzώς ~ ΛcrΠΎίΟος έψροuρ:::ϊ:το άπο 8ψοιρί:χν χγγλων στρ:χτιω":"ώv κ:χt τrJ•.Jρκω•ι 

άσ...-uνrJμικ<7>ν, ώρισμένες π:::ριοχΕ:ς έν:χρκοθ:::.-Γ,θ·ι;σ:χν, άν•.Jποπτ:χ. ~ε τ::χ.•.οι~ Ύjκρω

τηρtά.σΟ·ησαν ~;:0 ν=ίρκzζ, τlς όποiεζ Χγγί..ο~ σ-:-ρ~'7~ώ'7!Χ~ έ":'Οϊ:"'J0έ7ησ:χν σε i);:ο

πτοuς zώροuς κρuσ?uyέτων, ά.κόμ·η κ:χ.l σέ περιβόλι:χ. ιiπ6μερων οtκιώv. Ό Π ί

ρις ' \ ποστολίο·ης, έzιχσε σ;:~ -:1.ς •ιάρκες utόv κ:χl θuy:χ.-:έρ:χ :ι.:χt ό Lοcββ:χ:; Λοtζο•J 
ιχvτeι:ι.τόv·ησε οτιχν &.vτίχρuσε τον γυιό τω μέ οcκpω7ΎJρι:χσμένιχ τιΧ πόllισ. . 'Ενιχρ

κοΟετ·ήθη ·ή περιοχ·fι γισιτt άπο τr,\ις L5 κρ:χ.τοuμένο•;ς άντιΧρτες τΎjς I~OKA ποu 

σuνελ·ήφΟ·ησcχν κcxt έκpΙΧ70UVΤΟ στο φρούριο τ-ίjς Κερuνειcχς, ί)τιχν έορcχπέτεuσ:χ.ν , 

OL έννέα. έκ τοuτων κιχτεuΟuνΟέvτες πρόc; την ΛιΧπ·ιιΟοv έψιλοξεV'ίjΟ'f)σιχν έκεϊ:, 
~έ ' '"~ ψ '' '() ι ' ' ' ~~ '- ' οι φuγον τ'f)ν σUΛΛ'f) ιν και επα.νενω ψ1cχν κιχτοπι με -.ι; ομα.ηες -.ων, ενω οι 

\ιπόλοιπrιι έξι κ:χτ~uθυνΟέντε; πρ?;, λεuκωσί:χν σ'Jvεi.f,ψΟησα.ν. ' Ρ.ζ z),λou t)ί 

όμ<Χοες κρο•Jσ~ως διωΟu•ιόμενες άπrJ το·):; -.ομειiρχες ΜιΧ-.σ-ιι κ:χt Θ~σο Σοφο
κλέοuc, έσ7"ι;σ:χν ένέSρ:::ς στούc; iyγ/.ους σ-:ρ:χ-:ιώ-:ες, έτ.:α.•η;λειμμένως τ.:ροσέ

β:χλον κ-:uπ-Γ,σ:χντες -;ον ιiσ...-uνrψικ~, σ-.:χΟμο 7(,ς Λ:χπ-ί;Οο·J κ:χt σ' ~λλες π~ριοzές, 

σέ π:χριχτ.:λ(jσια. γειτονικιi Χ<·ψιοc ιrονεκρο•jον-:ο μέ zyyλrJ'Jς σ-.ρ:χτι<~τ~ς, όλό

κλ"fjρος 8έ οιμοφία. το•Jτω•J έκ-.νπ·ί;Οη είι:; -:-ljν ένορίοcν τϊjι:; • \ γία.ς 11 οcροcσ-/.εuΥ,ς, 
έvrι.c; έκ τ-ίjc; όποίcχς έ9ονεύΟ'Ι) έπl -.όποu κocl -:ρε'Lς έπληγ<:ιΟησσ:ν σοβα.ρ<7>ς, ένώ 

όμ<Χ~rι. μο:θ·ητών '!OU ruμνα.σ(οu άνέτρεyε στpιχτιωτιΚtΧ α.ύΤΟΚt\1'/jΤCΧ είς tΧΠό

Κp'Υ)μ'ΙΟ'Ι χιχριΧ8ρα. Νέοι ά.γωνιστ-:χl της ΕΟΚ.\ &πό τ·Ι)ν Λ<ΧπηΟον έστ~λφαν 

εtς τιΧ κρατητ-ήρια., περt τούς :~00, πrJλλοt -:ών όποt<•>ν :ι.:χ.τε8ικιiσ()-ιισ:χ•ι κ:χt 

έ9uλrι.κίσΟ-ησ:χν. Χα.ρ~χ:ι.-:-r,ριστικ·fι 8έ ε!ν:χι ·ίj -:όλμ·ιι το:j ποc)J;Ιjκοcριeιu Χρισ-:ο

φόροu ..lιον•Jσίοu ιιλόν":"ωΗ, πο•) f;-;::χν ι:ιί έκμοcνέν-;ε::: iγγλοι στρ:χ-;ιώ-::χι 8έν 

μποροuσοc•ι voc κοcτεβιiσιι'J'Ι ":""i;ν :ι.uμ:χτζι:ι•Jσ:χ.ν 'Ελ):φι:ι.·Ι;ν ~·r,μ:χ.ί:χ.•ι ά.τ:ο το 
~ \ .,.-- '\' ' \ ι 'β ~ '' ' -• ι ..1.-ημο-:ι:ι.ο rτι.eιr.ειο τr,ς γι:χ; 'J:t.(jτ:χσι:χς, ·η οpειr,ο•J<ι:ι.-η πr.ε•Jp:X τοu rjποιο•; 

έπl τοu μεγ:Χλοu βριΧzοu Κ<ισμένη ϊνΟ:χ ·η ~rιμαί:χ έκuμ~τζε, έπuρπό/:ησ!'J.ν το 

Σχολεϊ:ο κα.ι ένώ τοuτο π:χροc860ηκε στlς φλόγες, l'ψμ'Υ)σε άστρα.πι:χίως το 

λ' , , 'β , λ 1 , - , " ,. ' Γ λ πα. ,.·ιικιχρι, ιχνε ·ηκε στην ψ :::γrJμεν·ιι πτερuγα. τοu κτηριr.ιu, α.ρπα.;ε τ·φ ιχ ιχ-

νόλεuκο κcxt πf,δησε μ' Λύτ-fι στο κενό τρα.uμα.τισθείς, τρα.uμα.τισμένος Sε οιέ
ψuγε τ-fιν κ:χτο:8ίωξη τών &γγλων στ-ρ:χτιωτών. Γεγονος άνα.μφισβ+,τ-ιι-:ο πα.

ριχμένει ότι οί 5,ποu ΓΥjς λ:χτ.:+,Οιοι παντοιοτρόπως σ•;νέβ:χλον είς τον άπελ:::u

Οερω-:ικον έy.εί:νον άyών:χ τοu 1 !J5:->- 1 Η59 κ:χl ή σuμμε":"οz·ίj -:ων {ιπΎ,ρξε ;::χντο
ει8~ς κ:χt π):ίjρης γιΟ: -:Ύ,ν έκπif,ρωσΎ) τr1G τ:ρο:χιωνίοu έΟνικοu -;;:6Qou -:-(,ς 'Ενώ
σεως 7{,ς 1\,jπροu, κ~θως έτ:ιστt~Οr, .. μέ 7ί;ν ~Ιη~έρtι: Έ)J,i8o:. 
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• Απορίες κc:ιι έρωτήμc:ι't'c:ι 

Π οu &πέλΎJξε ομως ό μεγοιλε~ώaΎJς έκε!:νος &γώνο:ς ε!να~ παγκοίνως γνω

στο κο:!. δev ά.φορa ά.ποκλειστικι7>ς κο:ί μόνον την Λάπ-ηθο, crλλd: τ·fιν ΔιεθνΊj κοιν~ 
γνώμ-ην, την έλλΊ)νtκΎjν Διπλωμοιτίο:ν, τfιν Ποινελλ~ν~ον Ίστορίοι κοιl το 'Έθνος 

όλόχλΎJpον . "Αν ό &πελευθερωτικος &γώνας τοu 1955-59 ά.πέδωσε το ποθού
μενο &ποτέλεσμο:, το συμπέρασμα έξάγεται ιΧπο τlς Συμφωνίες Ζuρίχ·ης-Λον-
Ν "Λ λ- .. - 'Α.... ~ • ' • 1 ' θ' οινου. ν κοι ως Ί) κοικως συμφωνηv .1κοιν οσοι υπε:γροιφησοιν οιπu υπε:υ υνους 

οιύτΟ ε!νοιι ιΧλλο θέμα.. "Αν πάλιν τd: σuμφων't)θέντοι ~σοιν πλΎ)μμελ''η, διοισποι-
' 'ι\ ' J ' - f I ' \ L'C ~\ 'ξ 'ζ ' λ .\. στικοι 't) α.νεφοιρμοστοι εκ των υστερων εις την πρ....,'t) οεν ε ετοι ετοιι Ύ) πο ιτικ-.1 

πτuχ·fι τών σuμφωVΎ)θέντων δρων της οεσμευτικΊjς διιΧ τd: συμβαλλόμενα μέρ·η 

Συνθ~Κ't)ζ Ζυρίχης-Λονδίνου. τι προέκυψε πά.λιν ιΧπο τ-'ϊJς έφοιρμογΊjς τ'ης έν 
λόγιρ Συνθ~κης &πο τοu 1960 κοιt μετέπε~τοι κοιt πο!:οι τd: έξ οιύτΊjς μειονεκτή
ματα οeν &νοιλύετοιι έντα.uθα. π ρόσφοιτιχ ε!νοιι κοιl γνωστό: τd: γεγονότα, &πόρ

ροια. τών δποίων δπΥ,ρξε ή μεγάλη συμφοριΧ διιΧ την ΛάΠΎJθον κοιt όλόκλΎ)ρον 
τfιν Κόπρο ν. "Αν κοιl μ ιό: συνοπτικΎj ά.νοιaρομη θd: ~τα. ν γ ιό: το μέλλον ά.ποιροιt

τητος στο σύνολό της για. τον ένοιοιφερόμενο φιλοινοιγνώστη πού μΕ: πλ~ρη 
> λ ,Ι.' θ' > θ - ' ' Ι ιβ ' ' > ' < ' οιμερο ηψιοι α. επι υμουσε να. γνωριση τ~ συνε Ί) κα;ι για.τι α.υτη Ύ) συμφορα. 

σ' οιύτ~ την μοιρτυριχΎι ΓΊj. Προβάλλουν ομως κάποιοι έρωτΎjμοιτοι : Ήταν &ποι
ραίτητος δ &να.λ·ηφθεtς πρωτίστως χοιτcΧ τών 'Άγγλων ένοπλος &γώνοις της 

ΕΟΚΑ, μετd: τών δποίων κα.l κο:τcΧ την οιεξοιγωγ~ν του συνετάχθησαν κα.ι ol 
Τουρκοκύπριοι ένα.ντίον τώ'ι 'Ελλήνων; "Αν προηγουμένως ά.νελUθησοιν uπο 

έμπεφογνωμόνων λεπτομερώς οί όροι κιχt τιΧ άρθροι τών Συμφωνιών κι ιΧν 

Ύjσοιν λειτουργικώς έφοιρμόσιμοι χ~ εύνο'ίκd: ώς προς τfι σύσταση μιaς βιώσιμης, 

ένιοιίοις ΔημοκροιτικΊjς Πολιτείας, -1jτοι την aημιουργίοιν &νεξάρτητου Κράτους 

κοιt ιΧν μΕ: το κοιτοιρτισθέν, βάσει τών Συμφωνιι7>ν έκείνων. Σόντιχγμσ. θιΧ διε

σφα:λίζοντοιν ή γοιλ·ήνΊ) κοι!. ένότης, ή άνεξοιρτησίιχ χοιt ά.κερα:ιότης τοu uπο !δρυ

ση Κράτους κοιl συμφώνως τών είισεβών προσδοκιών τΊjς ΈλληνοκuπριοικΊjς 

'Η γεσίοις, ή όποίοι κοιl μέ τfιν έκδΊ)λωθεϊ:σοιν (Δεκέμβριος 1963) Τοuρκικην 
&ντοιρσίοιν κατ-ήγγελλε το περιεχόμενο τών &ντιφιχτικών έχείνων Συμφωνιών; 

Μεγάλη οντως ψυχρσ.ιμίιχ κιχt περίσχεψη χρειάζεται γιd: ν' &ποιντηθοuν 

ειλικρινώς τΟ: ώς άνω έρωτΎjμοιτcχ, βο:θειΟ: κρίση κοιt εύσuνειδησίcχ. Kcxt δέ.ν 

~τοιν σφάλμα. ή &νάμε~ξΎJ τ'fjς Τουρχίcχς στην διάσχεψΎJ στο Λονδ!:νο; Πώς, πσ.ριΧ 

τη διιχμοιρτυρίcχ τότε τ'ίjς Έθvοιρχίcχς, aεν κcχτωχuρώθη πρωτίστως το &πορρέον 

δ~κcχίωμcχ &ποιλλcχγΎjς τΊjς Κόπρου, ώς έκ της Συνθ·ήχης τΊjς ΛωζάνVΎ)ς, &πο την 

Τουρκία; 'Αφοu ή Κόπρος &πο ά.ποικίοι κατέστη ΒρεταννικΎj χτΊjσι.ς; Γι« νd: 

είνοιι &ποχλειστικώς ή Άγγλ[cχ, ΚCXL κcχμιd: &λλη προκάτοχος Μνcχμις, uπεόθυvος 

γιΟ: τfιν Κόπρο; Διεξήχθη, μ·ήπως, στ-(ιν προ:γμcχτικότητιχ προγρcχμμοιτισμένος 

&γώνιχς είρ"Ι)νικός, διπλωμοιτικόι;, πολιτικος μέ οίισιcχστιχές συνεχε!:ς συνομιλίες 

έχ τών προτέρων μέ "Αγγλους uπευθύνους; Πο:ρd: τtς ε1λικρινεϊ:ς προθέσεις 
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χιχt έΟναΕ:ς ιΧγων~σ·ηκeς δ~ιχΟέσεις ...-;,ς • Ελλ"f)νΟΚ'JΠp~ιχκΥ,ς ι 11 γεσί:ιιc;, ~στερ:ιι μ&.
χ~σ•ιχ ιiτ.ό -;Υ, οuσ:ιιρέσ-.ι.ειιχν ΤΙΙ•ι-.εν Π:ιιπιΧγοv, Y..:l(t ά.•ι 70 Κυπρι:Ι(κόν έθεωρ·fιθ"ΙJ 
«κλε~στο)) έο~κιχιολογεί-:-eι ή οcν&.λr,ψ~ς ένοπλου ιiγώνα γ~Ο: τή σωτηρία: τ-fις Κu

προu πού δΕ:ν έχινδόνευε άπο κανένα; 'ϊ I σαν πρ&.γμα-:-~ δόλ~ο~ οι 'Άγγλο~ κα.l ot 
Έλλ"f)νοκuπριο~ καzuποτ.-:-ο~ ~ οιέ-:-ρεzε κίνουνον ή άσc;ιιΧλει:ι: ..-r,c: Κ{ιπρου ιiπο 

• • ) 1. " " • • ι ~ τ v ~ • ι .. ι. ' 
":"Ο'Jζ «ιμπεpια: .ιστεζ)> 1ιγγλΟUC,. οι QΠQιCιL ε χα:ν 'fι'Πι cφχισει Π?CJ'ΥjγΟu!Μ'νως 'JOC 

έγχιχ-.αλείποuν τί.ι; ~ποικίες των; Κιχ/. οσ. εφΟα:νε όπωσδ·ίjπο-:-ε χoct ή σεφιΧ. της 

Κύπρου; 'ΑΊJ.,Ο: γιΟ: τέτοιες μ~πως Συμφων(ες οιεξ·ήzΟΊJ τότε δ οcπελευθ:::ρωταος 
• ' Γ ι . .... ' θ ι ' ~ 'Ο • <f[~ Γ ' ~ ' L ιχγωνιχς; ιοι-:- εγκοιτεΛειψ 1) "fJ ιχυτουιοc εση, r, rJ•ι<•)O""Ij; ια. , ,1ν <ιεr(ur,μεν·η» 
κα:ί uπό τ.οίων 'λ νεξιχρ..-φία:; :\1&., ij άνεξιχρ..-ησίιχ ένος ί.α:οu zρει&.ζετ:r.ι *έYY'.JYJ-

" 11 ' ~ ' \ ,.. ι θ' Ο' J.. ιτ ι ' ~' -ση •>; με , ,1ν 1 νε<;ιχρτ-ησια: ιχ χα: tστο:το ,1 '-uπρος ισουuνοcμος κοcμιοις 

μεγ&./,ης χώροις; Κοιt μ~πως ή ποιροισχεΟείσοι «έγγύησψι άφεώριχ τ~ν κα:τοχu

ρωσιν τών σuμφωνηθέν-:-ων; 

')'πΥ,ρzο•ι πρ&.γμοιτι οιzοτομικιΧ σπέρμοc-:-ιχ στις Σuμφωνίες ποv ύπεγρά.

φ"Ι)σrι.v; Κοιt γιοιτί το μειονοτικο στοιχείο τοu Η~0 ο τοu πληΟυσμοu &πέκτησε 

ιΧπο -:-tς Σuμφων(ες έκείvες περισσ6-:-εp0' δικο:ιώμοcτα: κο:t ιΧπό τ-fιν πλειο9ηφίο: 

•ou 80 ° 0 πο•:ι διεξ·ίjyιχγε -:-ε-:-ρα:ε..-fι άτ.ελεuθερω-:-ικον ιΧyών:r.; 11 ώς κιχ!. γιιχ-:ί 

ή μειονότ-ψοc "Ι)ύνο·ήθ"Ι) σέ τέτοιο σημείο γιΟ: νιΧ. διεκδικ'fί τόσοc κο:t τέ-:-οια οικιχιώ

μοιτιχ πού σΕ: κο:μιιΧ. μειονότ-ητα ~λλ"fJς χώρας δev πιχρεχωρ~Οφο:ν ποτέ; I I ώς 
κιχl γιιχτ( ή ποιρε(σο:κτc.ς το•Jρκιχή μειονότης ..-ης Κύπρου ιΧπέκτησε οικιχιώμα..-ιχ 

σur.ι.υριιχρχίο:ς κο:l σιΧ.ν tσότιμος της μεγ&.λ·ης nyενοuς έΟvικΥ:1ς π).ειοvό..-η-:ος, 
-:-ou έλληνικοv σ-:-οιzείοu, τ-'ης ν+,σου; Ko:t πώς ciο:;ιέΟη ιΧρχιχώς άπο τοu I !J63 
νιΧ. οιχοτομ"fJΟfι μίο: ν~σος πΜτους μόνον 75 χ~)~ομ.; Π ρος έδρο:ίωσιν, μ~πως, 

της είρ·ήvr,c σ-;Υ,ν t<ύπρο μΕ: τ-f1ν πο:ρο•.>σί~ τοu Ο 11 Ε. το Σuμβο•)λιον 'λσφοιλείας 
":'OV r)τ.οίeιu έκδίδει Ο:πλώς χα:ί μόνο \) 'τιο:;ιίσμιχ-:-~ ΠQ'J οΕ:ν έφ~ρμόζοντ:χι; 

Δεν πρόκειτ:χι tμως γιά διερεUV"f)<τη κ:χt ιστορικ-1) διατύπωση τών εξωθεν 

έχ&.στοτε ιΧvοιμε(ξεων ~ των e!σωθεν χομμοιταών προστριβών, τώv έΟνικC>ν κο:t 

πολιτικών έχτροzι:χσμών σ χ ν προοίμι~ -:-f,ς -:-ρ:χγικ~ς σψο:;ιορ~ς. ".\; 1\ι:::

ρωτηΟfι δμως ό ένοιο:φερόμενος &ν:χyνι~στ-η.ς κ:χt γιιΧ. το χρέος διο:σφιχλίσεως 

της Ί\vεξο:ρτησίο:ς τ-ϊjς Κίιπροu κοιl οτοιν ιχuτη ήπειλείτο μΕ: έπέμβιχσιν τ-ϊjς έγ

γuητρίιχς Τουρκ(ο:ς: Μήπως ·ή έξωτερικ·/ι ιΧδέσμευτη πολιτιχ·Ι) έξησφά.) ιζε 

την άσψά.λει~, .-Υ;ν ιiκερ:Ι(ιότητιχ κ~ί. έν6τ-r,-::χ •ou κυπριο:κοu Κροc-:ο•Jς; K:xt γι:ι:-:ί 
σε έπικίvοuν·ην περίοδο γ~« .-Υ;ν tΧσ9&.λε~:χ κ~t άκεριχιότη-:~ τοu άνεξ:χρτ+,το•J 

κο:t ιΧδεσμεuτου Κuπριοικοu κρά.τοuς vcX. σuv":"'ΙJρΎ\ μe δικά της έξοδο: ή Έλλ&.δο: 

ιΧξιόμιχχες δυν&.μεις Στριχτοu στην Κύπρο, οτιχν έδώ έδρε•)ει στρατός -:-ρίτης 

έγγu+,τρι:χς χ6Jρο:ς της Βρετο:ννία:ς; Κι ένώ κα:θ'.Ιβρίζετο δ 'Εη.ηνικος Στρ:χτος 

κ:χt -ή Γ ο:λιχνόλεuκος έξεσ-ι. ίζε-:-eι tΧ7ιΟ έλλ"Ι)VΟ..<υπpίοuς, civτt μόνοι κιχ!. ιiφ' έο:•J-;-ών 

νιΧ. έξιχσφο:λίσουν τ-Ι)ν προ&.σπιση τ-ϊjς ν~σοu κιχt τοu κρ&.τοuς ένοιντ(ον οίοισδ·ή~ 

ποτε έξωΟεν έπεμβά.σεως, uπό την προστο:σί:χv τοu έν Κύπρc~ έλλ·ηvικοu Στρ:χ
-:-οu έπεο(δον-:-ο ιΧνέ -:-ω; στ+,v άνέyερσιν πολuκα.τοικιών, σ..ίι; ιΧγορ:χπωλ"f)σίες 
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' '~ \ "~ β - ' ' , ' ' \ λ οικοπεοων, στην ιορvση ιομΊjχανιων κα:ι επιχεψησεων, στην εισαγωyην πο υ-

τελών α:ύτοκιν-ήτων καt πλουτίζοντες, έκο:τομμυριοuχοι, οuτε yιci μίαν τορπιλ

λ&.κα:τον 8Ε:ν έσκέφθ"Ι)σο:ν γιci τ-/jν &σφ&.λειαν τ:ιjς Κόπρου, έπιδεικνυόμενοι καl 

καυχώμενοι κιχt συγκρινόμενοι γιci τ-Ι]ν εύ"Ι)μερία τους μΕ: τοuς "Ελλψας τ-ijc; 

κυρίως 'Ελλ&.δοc; uπο την προ στα: σία ν των όποίων ot 'Ελλ"Ι)νοκύπριο~ έπλοι)
τιζον! 

Σ' ολεc; σ.ύτές -:-tς &πορlες κιχl τci έρωτ-ήμιχτα ίιπ&.pχουν 8υστυχ<;>ς οί ρίζες 

τοϊί κcχκοu &.πο το 1950* μέχρι και τοu 'Ιουλίου 1974, μιας εtκοσα:ετίας, ποu 
κα.νένα πολιτικο ά.σφο:λές έθνικο όφελος &πέδωσε, οσο κι ~ν δια-:-είνωντο:ι περl 

τοu ά.ντιθέτοu ώρισμένοι τερατώδεις uοροχέφα:λοι, ένω δέν είνο:ι σε θέΟ"Ίj οπως 
έχοuν ο-ήμερον τιΧ πρ&.γμο:τα νci διακρίνουν τον άμεσο κίνδυνο κατci τ-ί)c; όλο

Κλ1)pωτLΚ7;ς καταλ-ήψεως -rijς Κύπρου. ΔΕ:ν tσχuρίζεται βέβαια χανεlς 8τι ολο\ 

ot διεξαγόμεν()ι &γώνες στέφονται &.πο έπιτυχίαv π&.ντοτε, δέν Μναται ομως 
νΟ: παρα:β) έψ"Ι) καl τιΧ διαπραχθέντα συνεχ~ σφάλματα ποu θάπρεπε νιΧ προβλ"Ι)-

{ "λ ' • 'e λ ' , 1 , ' ..s.. τ , ~ , -μαησοuν ο ες -:-ις υπευ υνεc; π εuρεc; και το yεyονος πως ,1 οuρκια, uια τ·ης 

τουρκοκυπριο:κ~ς μειονότητος ποu προ·ήχθη σ' έθνικ-ή <<κοινότητα>> τ-ίjς Κόπρου, 

έξησφ&.λιζε με τlς Συμφωνίες Ζυρίχ"Ι)c; κο:t Λονδίνου κυριαρχικιΧ έπl -ri)c; Κύ
προv δικαιώματα, τ.Χ όποί.α: και θΟ: κα:-:-οχίιρωνε μΕ: τlς &.ντεθναές διαφωνίες 

κι:ι.t όξότητες ποu έο"Ι)μιουργοuντο συνεχώς &φ' ένος μεταξu τών έλληνοκuπρίων 

καt &φ' έτέρου μεταξu των κυβερν-ήσεων Κόπρου κocl 'Ελλ&.οος μΕ: τlc; πολιτικΕ:ς 

μεταξύ των ά.ντιθέσεις &πο τοu 1969 κυρίως καl μετέπειτα . Ο! πολιτικΕ:ς οια

μ&.χες, οι ά.ντι8ρ&.σεις, διαφωνίες καl ά.νομίες έπέτειναν την προοπτικ-1] -rijς 

χαρα:δοκοόο-ης έγyυ-ήτριας Τουρκίας νιΧ εtσβ&.λη είς τ-/jν Κόπρο. 

Δέv ένδιαφέρει τόσο ·ή καλή η μεροληπτική οιακυβέρνφις τ-ί)ς Κόπρου 

ά.πο των πρ(~των -ήμερώ•J τΎjς Ύ]χρωτ-ηρισ.σμέν1)ς Ύ'ιδη &.νεξο:ρτησίας της, .η εό

νοιοκρο:τίο: η ά.ξιοκρατία, -ή εόμέvεια χαl ά.σuδοσίιχ, 1) συγκατ&.βαση η ά.πολυ
ταρχίο:, οσο ή έξωθεν ίιποκίν-ησις καt φιλαυτία, ·ή έσωτερική τύφλωσις κο:t 

πολιτικ·Ιj δι&.σπασις, ή έμπ&.θειο:, -ή &.νοικτ-1) ά.ντιπαρ&.ταξις καl δ ά.χρο:!ος 

φανατισμος των ά.ντψαχομένων ά.πο τοu 1971 μερίδων, δηλαδ-ή, τ-ίjς κυβερνη
τικ~ς και ά.ντικuβερνητικΎjς ~ των Μακιχριακών χαt ά.ντιμα:καριακών πιχρατ&.

ξεων στ-ήν Κόπρον. 'Ύ'π-ί)ρζαν οί Ολιβερές ένέρyειες έκεί.νες -ή ά.παρχή των δει

νών, το προοίμιο ένος έμφυλίου σπαραγμοu ποu έπ-ηκολοόθ"Ι)σε μΕ: τήν σατανικήν 

παρ&.φρονα, &.ντεθνικ-ήν, ά.λόγιστον, προδοτικ1jν καt έπο:ίσχυντον διενέργειαν 

πραξικοπ-ήματος σ-r/jν Κύπρο &.πο ίιπευθίινους κυρίως πα:ρ&.γοντας ~ξωθεν καt 

γι' ά.νατροπή τ-ϊjς χούντας, ή όποία &φ"Ι)σε στρα:τιωτικώς &.κ&.λuπτον τljν μαρ-

, 1\1 λ' r ' · · β 'λ ' ' λ 1 λ • • -τυρικ"Ι) εyα οvησο . ια να: εισ σ. η ανενοχ ητος, το κα οκαφιvο εκεινο πρωι-

• Ό Στρ«τηγος Πλοιστήρσcς, σ&.ν πρc.ιθι>ποι>pγός, &.πέ-:ρεψε τ~ν &.νιiληψιν στρσc-:ιιο>

τικοϊ:ί χιν-ήμσcτος κιχτ&. τών 'Άγγλων uπ~' τώνΚuπρίων (1950). 
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νό άr.ο >Ο γα):},νιr; άκpογιά.λ~-.ίjν l:ψα. πού κα.t Υ, Οά.λ-χσσ~ έ:.ωφ.-χτeι-στ:, 

π~vτε μίλι., 7pία: μ.όλις χιλιόμzτpο: &πb τ-Ι)ν .. \cίπηΟο, ό προα:ι.ι:>νιοζ έzΟρΟς το~ 
"ΕΟνοuς μαι;. 

8. 11 ΦΤΓ\1 ΛllO ΤΗ~ \λ ll ll(-)0. 

Σ-:-ό Σuμβο•)/.ιrJ , . \σ?:χλεία.::. ·~:: ι 9 Ίοuλίοι..ι ι ~}ί Ιι ·i;μέροr.ν π 'Xp:XIJ'/.E\.ι"fι'l, 

ό Μcι:κά.ριο:: χrι:r/jγγελλε το r.ροr.ξικόπ·ΙJμ:χ με τ-lj βαριιΧ φρά.ιτη <<ή Έλλά.8α. τ:ηι; 

σ-:-ρα-:-ιω-:-ικ'ίjι; zο•)ν-:-':1.ς είσέ~:χλε σ7};ν Ι\/ιπρr.ι >ι, έr.ιιrr,μ:Χνχς μά.λισ-:-:χ πως μέ 

-:--fιν ένtργειιχν έκείνην έτίΟzτο σε κtvδuvo μετιχξu .Χλ) ων κor.t ·ή ζω·fι τών Τοuρκο

χuπρίι.,ν. ' \λ).± τχ σ-:-ρα.τιωτικχ σχέ?>ι-χ γιχ εtσβολ·Ιj στ-f;ν Κ•)πρr, προvr:Υ,ρzα.•ι 
Κ'ΧL ολοι ε!z~ν άπό τ-f;v TrJUpΧL:X προγραμμοr.τισΟ:η. 1\' ιχvτο τον λόγο ό τοίίρκος 
πρωθ•;πο•;ργός έπεσκέφΟr, τtς -ήμέρες έκεϊ:νε:: -:-ο Λον~ϊ:vο κ:χί προ -:--fις ά•ι:~ιzι·ι

ρfισεως -:-οίί \ Ι :χκα.ρ[οι..ι γι± το ~υμβο•)λιο • .\σφοr.λε(ιχς .• \ πο βροr.δuας -:--ijς LOLor.: 
ήμέριχς έθεά.Οr,σα.ν περιπολιΔ ιr..ιά.φι σ-:-tς βόρειε:: ά.ν:χτολικές ά..ι-:-έ:; -:--fις \(ε

puνεί:χι;. Κι ένώ ,η r.ρωι τr.ιίί Σ:χββά.-:-οι..ι -:--fιι; 2Ω:ης Ίοuλίο•; ΗJ7Ιι τ~J Βρετ:χννικό 

Ρ':Ι.8ιόφω•ιο μετέδωσε στ-/ιν πρι:>τη έκπομπ-ί; '')') πω:; ή τ O'J?ΚL'X εισέβα:)J,ε 

σ.r,•ι 1(\ιπρο, -:ο έγzι~ριr) Ρ':Ι.οιόφωνο κ:χί μέ-.ι..ρι -:-fις R,()() π.μ., μετέ~ι~ε νικr,

rήρια. τρόπαιο: τr,ς προr.ξικeιπημα.-:-αΎjι; (<κuβεpΨήσεωι;Ι) Σιχμyώ•ι, πού έκ με-:ιχ

δοτικΥ,ι; zοuν-:-αΥ,ς ά)J,oφρo~'l'fj!: με-:-χξu ' \θηνών Κ':I.L Λει..ιχ.ωσtιχι; ήγνόοuν 

λ - \ ' ' ' ! 'β λλ ' I \ Ι< I • • ' \ ποιντε ως πως σα.ν <cε:ιρηνεuτ-ΙJCΙ) εισε ιχ ε α.νε-:ωc π-:r,ν •Jπριιν <<ο εrru·ΙJ't"'ΙJζΙ> 

Κι οτοr.ν είχε πιιΧ ξuπν·ί;σει ό νέος <cπρόεοροςΙΙ τ-r,ς πpΟΟ(ψένηι; Κ6πρr)ΙJ 

(πο•) μaς Οuμίζει Δποιο μεθuσμέ•ιο Κα.ρ':Ι.κο•)σι·r,. -:?.ι έπc:ινuμο. ό δποrος μέ -;-ίjν 

πuρπόλ·Ιjση τοu Κ•Jβερνε(ΟIJ το ι f/31 ένώ -;οuτο έψλέγετο κιχθό-:ι κιχ-:-α.σκωιχσμέ
νο•J άπό ζ\Jλr,, είιτfιλθεν έ•ι-:-ός α_•j-;ou χ.ιι.ί κα.θ·Ιjσα.:: στ+,ν πολ'JΟρόνιχ .-οϊ:ί σέρ 

Ρδνιχλ8 Στόρς, τοu oXY'(A'JU κυβερΨήτοu, έφι:ιvα.ζε <ceλor. μοcνοr. μοu νιΧ 8Ύjς τον 

γuιό σο'J κ•;βερνf,..-ιι•). ;ι Σοcμyω•ι μέ -:-/jν σΙJμμορία. -:-ου ένώ ά•ηζ·ΙJτοuσα.ν οί 

ίδιοι σωσ(βιιχ, οιεκ·ήρuττον πως «θιΧ eρριzνΟ'.V το•)ς τΟ1Jpκοuς εtς την Οά.λιχσσοr.>) 

. . . . \v.-:X, 8υσ-:ι..ιzώς. .;: -:-ρα.γικ± συνέβr,σα.ν μέ το πρα.ξικοπτ,μιχ-:ικο ά.νο-
• • \ • '!ο I I • κ · lr \ Ο' J:. I 

σιοuρyημοι κοιι κοr.τα. τ-φ οιιχρχ.εισ.ν τr.ιuτοu στην uπρο. Ί..!Χι cx ,1τα.ν πα.ρσ.-

λειψιι;, «ν δέν έγ(νετο σ•;Ψ,π-:ικΎ; περt το•jτων μ•ι<.L':Ι. r.o•) ιrι..ε-:(ζε-:α.ι άπο).•)-:-ω:: 

μέ το θέμ-χ. το δπο~CJ'Ι Ύι • Εργοιπtιχ O:U"t""η πρσ.γμιχ-:εvετΙΧL έντιχϊ:ίΟιχ. ~ιότι πρόκει

-:-οιι περt γεγονό-:ων θλιβερών, -:ιΧ όποί.-:χ r.ολι-:-ικώς ήμα.•)ρωσα.ν τf,ν έθνικΎ;ν 

Ίστορί-χν. 

'Εξ ~λλοu π) εϊ:σ-:-οr.ι έχ.δόσεις έκτοτε ezouν έχ.δοθΥj, στt:; σελίδες τών όποίων 

;ι.«-::χγροcφr.ιν-:-cχι πλ/jρως 1; μερικώς, έν έκτά.σει κιχt λεπτομερCις, έμμέσως Yj 
πλα:γ(ως και &νcχλόγως τ-fις tδεολογικΊjς Υι πολι-:ικΊjς τοποθετfισεως κα.t -:-f,ς 

μεθοδεuμέν·ης έμτ:ορ(οcς τών διcχφόρων έκοο-:ικών οίκων δι' έπι-:-ιιχΥj κuκλοφο-
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ρlr.ιν ,ης έκΜσεωc- κοιτιχyρά.φοντιχι ολοι έξ •Jπιχρχ=ϊjς τιΧ έλιχ..-ήριοι κοιt πώς ό 
κu~ριrικΟς 'ΕΙ.ληνισμΟς ώ81)yf,Οη ciπό ~~ν Ζvpίι.:ην σ~όν ' \ τ~ίλcχ, cΧν κιχt οί 

ε•)θ•jνες δεν β:χρ•:ινοuν διόi.rιu --:ον Έij:φισμbν -:-f,ς Κ·~;ψω. 'Η 15·ι; 'Jouλ[ou, 

~μέριχ -:-ou τ:ρα.ξικο;.·ίjμιχτοc, κοιt fι 20~ Ίοω.ίrΛι, fιμέρ:χ 'ίj' -:-οuρκα1'jς εtσβολ;r,ς 
στ·~ν Κύπρο, &μφ6τεριχι ~μέροιι σuμφοροcς διιΧ την Κuπρον βοιρόνοuν έξ ό).οκλ·ή

ροu σχεδόν έξωκuπριοικο•); ποιρά.γοντιχς. Διότι αν το πραξικόπημα δεν διενερ

γε'L--:ο, ο.Jτε κσ.t ·ή ΊΌ•.ψκικ-11 εtσβολ·~ θιΧ έπροιγμιχ--:οr.οιε'Lτrι. 'I I στροιτιωτικ~ 

zr:/Jν-:ιx -:ών '.\Ο·r,νών. τ:οίι διε•ι+,ρyησε -:ο r.ρ:χξικόπr,μ:χ σ-:-r1ν Κίιπρον, ιΧvετρά.τ:-t; 
ένω ε!χε δrιμιο•;ρyηΟΎj zοιώδης κιχτά.σ.-ιχcrtj σ'r"f,v Kur.ρo, κοιt με την έπελθοuσιχ 
μετοιπολlτεuση στην Έλλά.διχ (<<ιL είρr,νι::uτεςι> ιΧπο τ-f,ν ΊΌuρκlιχ (<μεχμετζ.:ι)~ι::ς •> 

έσνvέχιζον άνεν6χi:ητοι τ-f,v κοιτιχκτητικ-ήν των προέλιχσιν σΕ: βάρος 'r"f,ς μοιρτu

ρικΎ;ς Κvτ:ροu, τΎ,ς 6-.ι:;[οις κοιί, ... γι.Χ -:-Y;v έπελθοuσο:v με-:-οιπολίτι::uσιν σr~·ι 

• Ελ!.:Χδοι, κ:χ-:-έλοιβο•ι '70 40 Q" ':"OU ολοu κu-.ριοικοu χι:ψοu. 

Πρώτο Οίιμιχ, λοιπόν, ·ή Ι<όπρος &νεπ[τρεπ-:-ης, άνΙJπολόγιστης, οινεντιμ·ης, 

άντεΟνικΊjς, uποuλ·ης προδοσlιχς. Δείιτc:ρον κιχl &.σφιχλες πιιΧ Οίιμιχ. ή Κ•.Jπροι:;, 

-=-ι;ς κοιριχl>οκούσ-ης 1Όuρκ{οις, λόγι..,> -:-οi:ϊ &προότ:τως l>ιι::νερyηΟέντος είς βά.ρος 

-:-ijς Κ{τπροu πριχξικοr.-ί;μιχ-:-ος. Καί. -:ρίτr,ν Ο•)μοι. fι K•:nφoc, -:-ώ•ι '. \μερικοιvών 
κοιt τών έν -:ij ν-ίJσ<ι> στρ:χ-:-ιι•ι-:-ικώς έδρε•Jόν-:-<•ιν ".\γγλων •έγγuη-:-ών -:-f,ς &νε

ξcχρτησίοιι;» ,;,ς Κ•.Jπροu, ώς &.πιχθι::'Lς θεατοιt πιχροικολοuΟοuντες το έκτuλισσό

μ.ενο έyκλ·ημιχ·ηκό, λ·ηστρικο κιχt ιΧπά.νΟρcvπο. το χοιτcχκτ·ητικο χιχt &.ποτρόπιχιο 

κιχί β8ελuρό, σωβινιστικό, δροιμιχ-:ικο &.νrJσιοί.ιρyημιχ ποv ~ιεπρά.ττετο με τ·fιν 

; cχρcχσ-.ι:εθεi.σ!Χν rρο~ -:Υ, ν ΊΊ:ι•ηκί:χ•ι τ:ριχξικοτ:-t;μιχ-:ικ·f,ν προ8ο-:-ικ·);ν ε•)κ:χιρί:χν. 

Kcxt οι σν)J.ογισμοt :χίι-:-οί. ~έν &φίσ-:-οιv-:-αι κιχΟόλοu -:-Γ,ς &.χ.ριβείιχς, κοιτιχyρά

ψοντιχι 8Ε: προς κcχτcχμι;:ρισμον εύθuνών κιχl &κριβοδικcχίως έπt τών διαδριχμcχ

τισΟέντω•ι κιχt χά.ριv σuγκρLτικ~ς ά.νσ.Μσεως. 

Γιιχ-:ί ot προιχιώνιες ά.ρετΕ:ς κ:χί. -:-3: προ-:ερ·fιμοιτιχ έvιχρκώθησιχv έκε'Lνες 

τις σ-:-ιyμές σ-:Ύ,ν ΈΙJ.ά.δ:χ. cX(j>OU κιχί. ό ΊΌ•ηκος έκι;>ωvη-:-fις -:ou πειριχ-:-ικο::ί 

το•ηκικοu Ρcχδιrισ-:-:χθμοu, είρωvεΙJόμενος συνεzώς τtς ·ήμέρες της είσβολΎjc;, 

έρωτοuσε τοuς έλληνοκuπρL()Uζ &κροιχ-:-έζ τοu <<ποi:ϊ εrναι ·i) ~ 1-ητέρα: σcχς Έλλά.δοι 

κ:χί yιcx-:-i. δεν έρχε-:-ιχι -:-ι~ρ:χ)) ... ΚιχτεβΧ-ήΟησα.ν βεβcχίως προσπάθειcχι πιχροχΥjι; 
ι;-:-ρ:χ-:-ιω-:-ικ·Ι;c βr,rιΟεl:χ:: έξ Έλλ~δοc, &ιι: f,το κ~r.ω; &ρyi κοιί, γιΟ: -:-ίς ήμέρες 
' - - t ι y - ,. ' ~ ι .ι ~"'ι ι J,. f 
εκεινεc; -:-ι;c α.νιχσuν-:-α.ι;εως -:-r,c <'-Οψιχ:; σπ:χσμ<•)οικοιι, α:κ:χρποι, εr.τ:ισα.σοι •1 'JΠΥj-

ρεσιακ·ή Κuβέρν·φις 'r"ijc 'ΕίJ,ά.δος σέ άποτελεσμιχτικο διά.λογον έr.t τοi:ϊ Κ•;

πριιχκοu στη Ι 'ι::νεό'Υ) τών Ι<ληρίδ·η, Mα.ύprJU, ι~κιοuρσέν, Ι'κάλλα;ιοιν, ιΧποτέ-
) - ' ι . - .. ' - . ., ψ • ' ' ' ι εσμιχ -:-o•J r>π<ι o•J •Jπι;ρι;ε -:-εr.ικως 'YJ κιχτιχr;Ιj ις απο τιχ -:-οupκικοι στρα.τεuματcχ 

x:xt ο).r,ς -:-f,c; έπιχρzιιχς '. \μμοι.ώσ-:-ο•J, -:-:Χ. /J7.0L:X κιχl έ8ριχί<ι>σο:v ιlμuντικώς κ:χί 

έ.:ιΟε-:-ικώς τιΧ.c; Οέσει:; -:-ω•ι κ:χ-:-οχ•.ψωΟέν-:-α είς έπίκαιριχ σ-ημε'Lα., έκ τών όπeιί<ι,ν 

κιχl 0\.ινα.vτιχι v<X έλέγχοuν .-fιν Κuπροv όλ6κλ·Ιjρον κιχt δι' άr.ωτέροuς βεβαίως 

σκοπούς των, προc χcχτά.ληψιν τ~ι:; vfισou κα.t προωθ-ήσε~>ς των προς τά. ν'Υ)σι<Χ 

τι:ι\ί .\tyoι[ou. 
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~εv πιχριχβλέr.ε~!Χ~ κ.σ.ί ~α γεγοvοι:; gτι, ot ποcροcμείνοιν~ς μετ:Χ το πριχξι

κόπΥ)μιχ έξ 'Ελλ&.δος Σ·φα:η<·J~~κοt κoct ί~ίωι; οί -:-{,ς 'Ελλr,νικ'ης Σ~ροcτιω~~κΥ,ς 

ΔΙJνά.μεωι:; Κύπρου, ή όποί-χ κιχ~ ύπέστη &πΙ> των πρJ>των πρωινώ•ι c:ψων -:~~ 

τ:ρωτον &πό &έρος πλ:ηyμιχ των Τοvρκων, ~yωνίσθΥJ &νδρείc·>ι;, διέσπασε τον 

τοuρκικον κλοιο•ι -:-(,ι:; Λεuκωσίιχι:; κ.οcί εtσελάσοισσ. εtς βάθος έντος ~ou τοuρκι-
- .,/.. ~ 'λ > \ - t C I \ \ θ 1 l 0 

-
0 

\ κοΙJ τοFως οιε ΙJσε οιπο της πρωτης Ίjμεροις τον το•;ρκικον ΙJ ::ι:~~ εν(ο> ε~ς -:-ην 

μ&. χ. ην προς τον δρόμον 'λ yίou ' (Ι.οιρίωνοc; έφονεύΟΥι κιχ~ δ uποστρ&.τ-ηγο::: -:ων 

τοuρκ~κων δuν&.μεων. Κοcτα:ιγισ~ικ-fιν μά;("f)" έ8ωσοcν έπίσης ot έλλΥ)νeς Στριχ-
' \ ' \ ~ 1 "1-- - Λ • • t ' ' • ~ I τιωτικοι κοιι εις τον ου~ικον 70F"- τ-ι;ς ε•;κωσιοcς. τ, οτ:οι!Χ κ.ιχι εκινουνεuσε 

κυκλωτικωι; voc κι.χτ!Χλ·ηφΟ=fι &πο τον έvισzuόμενον ~ι-χρκώς Κ'ΧL &πο &έρο:; Υ.'Χ
λuπτόμενον τοupκικl.ιv στροιτόν . 'Επί κεφι.χλ~ι:; δε τ:ηι; Έθνικ~ς Κuπρι-χκΥ,::: 

Φροuρ«ς έπο/ έμησοιν κιχ/. εtς ~λλοι μέτωποc με ι.χύτοθuσίοιv κιχt ποιροc τ-fιν έλλε~

ψιν στpιχτιωτικοu &νεφο~ιοισμοu Κ'ΧL -:ou &ποιριχι.-ί;-.ο•J τ:ολεμ~κοu u)~κrJU, πολ

λοί των Έλλ·ήνων στριχτL<ο)των έβοι.ψοιν μΕ: το ΠOCV!X'rιo οιίμοι των -:-Yjv \(ι;πριοιχ~ 

r7jν, ~λλων δΕ: &γνοεϊ:τιχι ή τ·jχ.·ι;. 

Κιχί ιχύτοc σ'Jνοπτικωι; ώι; πρ?;ς .-ην ορcχμιχτικ·fιv σuμφορά.v, ·ή όποlcχ έσ-:-οίzι

σε τή•ι ζωην χιλιά.δων νεκρών κιχ/. &.ιιrJΟ'4μένων, ~pιχ•Jμοι-:~ων κιχί &νcχπί;pων ιχ~z

μιχλώτων, β(cχς κι.χ/. ΟLωγμοu, λεηλcχσ(ιχς Κ!Χ~ Υ.ΟC':"!Χσ-.ροφΥ,ς, βιχσ:t'J~στηρίων Κ:tί 

έγχλωβισμών, φυλακίσεως κcxt έκτελέσεως, κοιτιχσ-ι.έσεως τ-Ίjς περιο•Jσίοι::: κιχ/. 

έκδιώξεως -:o\J '(ηγενοuς στοιχείοu &πο τ!.ς προιχι<~vιες προγον~κές του έστ(ες. 
Ιlροιχιώνιο γ-tJγενΕ:ι; στοιι.εϊ:ον • ΕΙ.λψικό, ΠΟ'J κιχ μ.~~ ειjθ•.J•ι'Ιj το βοcρuνε γιιΧ οσχ 

ε!χαν προκαλέσει τ->) μεγά.λψ σ;•)-:->) συμrpορά.. Κοcμ.ι.ά., μ.οc τ-ην &Ι.fιθωc, έ•ιοz·Ι; 

~ εύ6\ιν'Ι) βιχρvνει -:-tς 200.000 ξερριζωμένουι;, τ!.ς zι.λι.ά.~ες φονευθέντων κ~.t 

&ιιοουμένων προσώπων, πο•J έvω Yισ-ι..ol.rJu'ιτrJ μ~ τί:; κcχ6Υ)μερινές των δουλειές, 

κιχτέστησcχν θύμοιτcχ τΎjς τοιJρκικ~ς Οηριω~ίοις, fι όποίχ κχt όρέγε-:ιχι κι ~λλιχ 

περισσότερα Οvμο:τcχ. rι' χuτ-}ι τ->ιν συνεz:rι, &πο τουρκικ~ς οι1τίχς, σuρρίκνωιτη 

~ou 'Ελ/;ηνισμοu <iς σv'r/.εν~ρc:Ισοuν πρώτοι τη., σΥ.έyιν οΙ. πνεuμcχτικο!. &vθρωποι. 

γιιΧ νιΧ σvvετ(σουν το•Jς ύ~ρr)κεφάλη•J:::: νέο•J:::: τ:χνεπιστ-ήμονε:;, -.ο•)ς ποc•ισοφοu::: 

μιχλιcχροuς κουλτο•Jριοcρ"f)~ες κr.ισμοποl.ί:τε::::. οσο:>:; •)ποστηρίζοu•ι πως γεωπολι 

τ.κώς 'ή Κύπρος ((ΟC'Ι~κει Ι) στ-ήv τ οuρκίcχ, έΟνολογικως στο•)ς 'Λσσυρ(οu:; κ:ι:t 

Φο(νικες χοιt οικονομικώς εt::: την 'lοιπω•ιί!Χν κοιt τη ~ιyηρίοι, ·fι κιχι στ-ήν Λιβ•)·η 

τοu Καντά.φι κιχ!. τήν Ι<rJ{ιβιχ τοu Κ.Χσ-:ρο .... 

9. ΤΕλΕίΊ' \IAI H~IEPΛL .l:TH:-. \ \ΙΙΗΘΩ 

Ε!νιχι &ποκcχρδιωτικό, σvγκλονιστικο το κ:::φάλοιιο ";'ΓJUτ(ι. Θ~ 1,-:-:χ•ι προ

~ιμότερο νοc μη γινόταν κιχμιοc ά.νιχψοροc σzετικ·Ιj μέ τ·Ιjν φυγ·fι των κιχ-:οίκωv 

της Λα:rrf;θou. · ι ι uπoχc~ρψrlj ~μωι:; ν' &.σ-ι..ολrιθiϊ κιχνεtς ΚΙΧL μέ -:ο Οέμχ τΟU'!Ο 

ιΧποτελεί χρέος ιlχι μόνο προς την 'Ιστορ(οc &λΜ κοιι προς -:o.J:; &νΟρώποuς κ:χί 



:-0: δίκ:χιοc ':"<•J'Ι. '( J ιΧ.:έzθει:χ ο/.ων -:ών κ:χ-:οίκων -:-Γ,ς .\:χπ-ί;Ο(Ju Κ:Χ':"~ -:-Γ,ς ':"<ιUρ

κικ=fις βο:ρβα.ρότητος ε!νιχι έμφο:v-ης εtς τιΧ πρόσωπ&. των. ' 11 πρόστυχος σuμ-
' - , , f.t )έ ' ' ' ι ' ) ' ' ' hε?L?οριχ -:ω•ι το•;ρκιοJν εισr-'ο, ων κοιι -:-ιχ οι.:(ι-:-ροπ:χι:χ εγκ ·r,μ:χ-:-ιχ εΊ:χν-:-ιον 

' ' ) ' 'Ο ' ''1- ' ' ψ - ' έλ ' ' ') · ' α.οπ .ων και ο: ωι..ιν γuνοιικοπα:ιοων, ΎJ εν uχρ<:J εκτ εσις κα:ι σφα:yl) ο .οΧλ'Ι)pων 

οίκr,γενειων κριχ-:οuν ιΧκόμ·r, σι;;ικτιΧ -:-i;N ΛιχΠ'ΙjΟίων 70: σ-:όμοι..-ιχ. .λέν Οέλοu•ι 

ν' ιΧκο•)οοuν, οέv Οέλοuν να ξαίροt;ν, οέν έπιΟuμοuν νιΧ μιλ~σοuν, οϋτε νιΧ ένθu

μοuντιχι, μ-ίΊ7ε να σκέ.:τωντοιι -:-( συνέβ·rι -:tc ·ίjμέρε:; &/.εί•ιες. r I ροσπο:θοuν ομωc 
κιχl ~έν μποροuν να ξεz&.σοuν. 

Uί 5.λλοτε εuχα:ρειι;, οί όμιi -ι;τικο(, οί ϊ.pΟσ"Ι)νε!:ς, οί εlρ·φικοt κο: ι ?ιλόξενοι, 

οί r.νευμοι-:ώδεις κ:χl ζω-ι;ροl έ·χείνοι ~νΟρωπ(JL, Π(Jλλοl έκ ..-ων όποlων ιΧνέμενο:ν 

να ψιλοξεν~σοuν Υ.<Χ.ί πεpιΠΟL"Ι)θΟuν 70 ζεστΟ έχείνο Κ:Χ/.ΟΥ.:Χίpι τΟU 19ί ~ 7ίζ 

zτ.ί.ιιfδες 7ώ•ι r.σφοιθεριστών, δέν ιΧνοίγο'J'ι 70 σ-:όμοι τοuς εuκr,λιχ σ~μερ<ιν. ΤΊjν 

Κuρτ.ο:κ-f) τοu Θωμά σ-:tς 3 'λπριλίοu Η)81, uσ-:-ερ' ιΧπb έφ-:-ιΧ όλόκλΎJp:χ χρόνιοι, 
ρω~σ:χμε zν:χ \α.π·r,Οιώτη ποu κοιθό-:ιχν μόνος στο κέντρο τοu Χιχτζ·ησιiββα: 
-Λ I- \ ,_, ,θό ,,, \'β-' 

τηc εuκ<•Jσιιχς τρεις φορε:; νσι μιχς εLΠΊ) τι •ψ τα:ν ο:πr; την το•Jρκικ-ην εισ ολΥj. 

'Έ.::χΟε ό :Χνθρωπος ιΧο.ο &9:χσί:χ: Κα.l τt:; ·ψείς φορές μ.άς κοίτα:ξε σιΧ•ι zιχζός, 

' ' Οόλ ' ' β 'λ ~ ' λ'" ' 1 ό ' Ο' τοι μ.α.τισ. τοu ωσσ.ν, χωρις νιχ γα. Ίj ο•;τε μιοι εζΎJ α.πu τ στομο: το•J. ι 

ένΟ(ιvσιώδει:; &Jλο-:ε κ:χt r.pόΟuμ.οι .\ :χr=-ι;Οιώ7ες ε!ν:χι Ολοι -:οvς &μίλΎJτοι, 

σ-..ιuΟριι>ποί, &πογοΎ)τεuμένrΗ. Ε!νιχι κuριολεκτικώς οί περισσότεροι τρομ.οκρα:

-:-r,μένοι ιΧκόμ-ι;, iJJ.oι ~ε yuzικιΧ ρ~κη. Ί J σιωπ·ή 7οuι; ομ.ωι; λέγει πολλ~, οσο 
κι οcν προσπα:Οοuν να κρύψουν τον πόνο τοuς. Χωρlς να μποροuν, προσπαθοuν 

ν~ ξεzιiσοuν. ~Uzι μόνον ολα. έκε~νtιι ο.r/ι μέ -:?ι•ι μόzΟο -:ο•;ς είzαν δημιοuργ~σει, 

-:-α πλοuσιιχ κσ.l προσοδοφόρα, τα δροσομuροβόλα κιχρπεριΧ κοιt τοc λεμονοπερί

βολα., &λ>.οc τ·i,ν περίλοcμr.ρη, -:-fιν όνειρ<~δ·η κtιι1. κιχ)J.[μ.ορφη Λιfr=-ι;θο ποί.ι έπεσε, 

• ό • • • • ' β' ι · έ - • • οcπρ σμενα γι ο:uτοuς. στοc <ΧLμο ορrι. κα ρuπαριχ χ ρια των ιχγριοτοι;ρκων 

β:χρβά.ρων τΥ,ς '.\ νοι-:-ολtα::;. Ή <;:>ρίκη, ·ί; λ•)σσtιι, ό σ:χδδισμός, fι μ:χνίιχ, -:-ο ονει

όο:; ποί.ι e•ιοιωσα.ν ε!νιχι &νεξίτ-ηλο. Καταγpιiφοντ«ι 5μως ΚL α:ίιτιΧ στ-fιν Ίστο?ία 

-:-7)ς ιΧνθρ<·ιπότ-ητο:;, +, ο.οτ:χπότης. fι κ-:-r,νώδ·r,ς βίοι, +, ώμότης, ·ί; &πρόΥJ."Ιj-:-ος 

κοιt );ηστρικ·r1 έπιθεσ-1). ό σφετερισμος κrι.t ·ή κατοχή, ή βα:ρβιχρδτης κα:l το tγκλΎJ
μα., r.οί.ι zσ.ριχκτ-r,ρtζουν &γρίοuς λιχο•:ι::: προ:; κ:χτtιιισχ•';γr,•ι τοu r.ολιτισμ.οu τών 

1σ-ι.uρών τ-'ης l 'Y,c;. των δvνοιμένων να προλιfβουν κιχ1. ν' &ναχα.ιτίσοuν τ·ην βία. 

κ«t -:ο eyyJ,"I)μα. 'Ενώ &ντιΟέ-:ω:;, οί -:-ελεu-:-α:ίοι, άr.εδείzθη πως συν-ι;γοροuν 

μiΗ.ον \.ιr.έρ τοu έyγJ.-ήμα:το:; κιχt τ-Γ,ς βίας για τά: ιδικιi -:ων συμφέροντα. Γι' 

ιχίιτα καt κ:χτέσ-:-ησα:ν τόσ(Jν εuα:ίσΟ·rι-:-οι 5λο~ &r.o -:-f,ν .\ιir=-ηθο, γιά: -:..,ν κτηνώδ-η 

ιΧπ&.Οειιχν κιχt &νιχισΟησία:ν των ίσzuρών τ-f,ι; r -r,:;, ποu &ντt νιΧ δικαιώσουν τοc 
θ•jμα:τα, σuvτηροuν, έvισ-ι.ύοuν κα.t Oωr.ε•JOIJ'Ι κα.t έξrJπλίζο•;ν τοί.ι:; αlσχροuς 

κιχ ι άδίσ-:-:χκτο•;ς τ ο.Jρκο•Jς εtσβολείc. 

'Απb τ-7)ς 20Υις Ί ουλ(οu Ι Η7 4 κιχt 7-fι σ·ηγμ.·η πο•) χ_ωptς καμια πρόκλησις 

κ:χt προειόοποί'φιι;, &νενόzλr;-:-α. r.ερl -:cX. 3U r.ολεμ.ικιΧ σ-ιι&.φ-η κ:χl σμ fιν-η Τοuρ-
-' ... , ' '' \ ~ ~ ' β)- . ' κικων αεροπΛανων α.πο τις r.pωινες ωρες σ.ρχισα.ν νιχ κανονιο (ι .οuν κιχι να. 
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βομβι;ιp~ίζοvν «νω -:-ίjν r:εpιrιzY; τr,ij • \γίοu Π ι;ιuλο•J, -:-eι~ ((uπι;ιp~cσόβοu•ιοu 
κoct τοv \ιβ:χ~ιοϊ:ί ολ·ης :-Γ,ς βο•Jνοσειρfί.ς Χ•ιωθεν -:'ϊ;ς λοcπί;Οοu κ:χt κιχ:-' έπ:χνi

);r1ψιν τ+,ν έπομένrι κ:χt μεθεπόμενη 22:χ, 23·η ']ouλ[o•J rιt έ:ξuπνrιι Λιχπ-ί;θιοι 

&.ντελfιψθ'Ιjσαν οτι <<~ιεΟνες ~ίκαιο •> σημαίνει &.πcf.τη κ:χt -:-ίπο-:-ε ii.)Jι(J. Κι ιΧς 

~ppιξοιν κοιτόπιν έπιτuχοuς βολ~ς, τ-fιν ~εύτεpΊJ μέροι 2 I ΊJ Ί rιuλ(ou, το πρώτον 
τοuρκικο ιΧεροπλσ.νο, ό χειριστΎjς τοu όποίοu με &:λεξ(πτω-:-ο έπεσε στ-fιν θάλασσα 

8ι:χσω0είc οcπο -:-οuρκ. άτμcf.κ:χ-:-ον. f1ολιορκοuν-:-ες &πο ιΥ.έρος κιχt θ:χλάσσψ 

τ·fιν bρεινίjν περιοχΥ;ν τ-ίjς λιχπ·fιΟrι•J ot Τ οuρκοι κ:χt π:χρ:χ~ί~r..ιντες .-·ίjν ο:χσώο"i 

r:εριοz·fιν στtς ς:>λόγει; ~ιέλuον .-!Χ τχγμ:χτ:χ :-ij:; 'Εθνικ=ij:; Φρωροc::, -:-a όπο~:χ 

εtχrιν κ:χ-:-:χλ~βει σ-:-ρ:χ-:-ιωτικ~:: όρειν:Χς 8ι:χβχσει::. κ:χ-:-όr:ιν 7:fJ'J +, -:-ουρκ~κ-Ιj 

οcρμιf~:χ κ:χt &εροπορί:χ έβr,μβάροισ:χν -:-~ Σ-:-ρ:χ-:-όπεο:χ -:-Γ,ς 'Ε&ιαΥ,ς Φρουρi:;; 

π:χριΧ -:-ίjν μο•ri)ν 'λχεφοποι·ή-:-ο•J κο:l Π,:: Γλυκιc.'Jτtσσοις r::χριΧ τίjν Ι\ερuνε~cι .. 
ένώ -:-ιχuτοχρ6νως άπο τον ·fιρεμον bρμίσκον π:χριΧ -:-ο πέν-:-ε μί).ι κι άr:ο τ1.ς πρωι-

1. Υ - ' t ι t β'β γ - \ t t \ t -νι:;<; ωρες -:-ης πρωτης Ί)μεροις ο:πε ι :χ..,:χν σuνεχως τr;ΙJ?ΚLΚΟ: οιγηματ:<. τα οποι:χ 

κσιt πρrιωΟοvντο προς l(uρ·ήνειιχν κιχί -:-όν ''λγιον Ίλσ.ρίωνοι. 1\ ερt τιΧ 25-3() 
πολεμικιΧ σ'ι~άφ-η οιε-..ι.ινοuντο ποιρό: την θάλ:χσσ:χν τ-Γ,ς Λ:xπ·f,OrJu, τ-ίjς όποίσ.ς 

~ρzισοιν νό: κ:χνονιοβολοuν παριχπλησίοuι; Οέσεις προς -:-i] νότιον περιφέρειαν 

":'ίΑ>ν Μο ίιy'Ιjλών μεγάλων ένοριι7Jν •f,ι; '.\ γίιχς Π :χρ:χσκε•;Υ.ς ΚΙΧL ' \ γί:χ= '.\να
σ:-:χσίιχς ένθα έσ-:-ί;θφΙΧν έλ:χς:>ρiς μjίJ.ον βoλ=ijc :-r,λεβ/;λιχ, οι~ -:i:>•ι ό;:οίων oi. 
'ΕΟνος:>ροuροί. έβvJ.o•J κοι-:-χ -:-ών τουρκικών r;Qλεμ~χω•ι tr/.1.'-i'ω'ι. zωρt; όμω; 

ιiποτέλεσμα. 'Ενώ -:-!Χ -:-ο•ηκ~κ~ πολεμικi έκΙΧνcι•ιιοβr.λοvσσιν -:-~,ν μεγ:Χλο βρoczr. 

τ-'ης «./\οι•q ψrετρας>> Π:XptX τον 1\ε?αλόβpuσο, κοc-:-ωθεν -:-·r,:: Κ<ιp•ηΥ,ς -:'OU .\ιβΙΧ

ΟLΟU (' \γ ία Π ιχρασκεu·iι) x:xi. :-ί;ν περιοχΎ) -:-ov <<t Ιράκnηrι •> (' \ γί:χ 'Λ νοcστιχσί~.). 

8ιοινοίγοντοι :-ίjν δεύτερη μέροι ·•3;ν ~ρόμο προς -:-ιΧ τ<ιuρκικi σ-:-ρατεuμ:χ-:-ιχ, -:-ιΧ 
δποϊ.οι κοιί. &.πο τοi3 'Λγίοu • Ι λοιρίωνος έκινοuντιχι έπί. τ-ϊjς βοuνοσεψας τοi3 Πεντα.-
8σικτύλοu προς ~υσμό:ς κοιί. προς τ-i)ν κσ.τε•)Οuνσιν τηc Λαπ·ί;Οο•;. 

\ Ιοιρό: τό Πέντε μίλι. 15μωc: ό,ποu κσ.t ·~ &πόβιχσις των εLσβολέωνιοΙJ χοι1. 

uστερ' ά.πό -:"Ον βομβιχp~ι.σμόν, ιiπό ':'Lζ ΠpΜνzς ώρες, ιiπο ιiέpο:: χΙΧt θ:<λοcσvηζ 
κ :χι •ί;ν διά.λυσιν τοi3 στρ:χτοπέ~ο'J Ι'λυκ~ω-:-ίσσ-r,:: rλ σ-:-ρα":"~ωτΙΧ~ •Γ,:: 'Εθνο?ρου

pοις -:ou ~ι:χλυθέν-:ος ε-..ι.είνο•J .l:-:-ριχ-:-οπέοω συ•ιε:v.ρο•)σ0r,σ:χ•ι με -:-ο•.Jρκοuι; σ-:-ρα

τιώτες ποιρό: •IJν πυκνο~ε>ι~ροφu-:-εuμένr,•; -:-οποθεσίοι•ι (</Ιιχρό 1'F!?O I) κ:χt εν:χ 

περίπου μ!λι &πό -:-ou -:-όπου ιiποβάσεως τών το•)ρκι.;•ι είσβολέων. 'Εκεί., κοιt 

πρός τΥ;ν νότιον πλεuρΟ:ν τοu δρόμου, πρός -:-tς ποιρuς:>ες -:-·ijι; όροσειρας Μο μίλια 

προς δυσμιΧς τοi3 χωρίου ".\γιος Ι'ει:φγιος, έδόΟη κιχt -ή πρι:>-:-ΊJ μάχη έκ -:-ou 

σuστάδ·ην κοιτό: τί.ς προμεσημβρινf;ς ώρες τοϊ:ί Σα.ββιΧτοΙJ τ-ijς πρι:>της -ήμέρας 

κοιι στην προσπάθεια -:-ών έλληνοκuπρίων ΈΟνοφροuρών μετιΧ τ-Γ,ν ~ι~λuσιν τοu 

χεντρικοv ε-/.εi.θεν Στροιτοπέ8οu νιΧ κατ:χφι)γουν σε ά.σιp:χ).εi::: Οέσεις Υ.οιt &:πέν:χν-:ι 

Ι()(). Το μέρc.c Ξ:κεί'ΙΙ? είχεν έ,-;ισι;μ~νε~ ώ; χσφ:χί.i; σr,μείο•ι Χ'f'ι~S:iσεω: -:ώ•ι -;t,•jρκω•ι 

δ ~":"ρ:χτηy/,; Γρίβιχ;; ( 196 'ι) . 
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τΟU ιτημείοu άποβοcσεωc τών τοίιρκων γιrΧ νtΧ μποροuν έχ τών θέσεών τ<•JV, 

r.:::ριz~ρ:ι:χ.οίιμεν(Jι ν&: κ·ηJι.-ί;σοuν .-οι)ς είσβr,λεϊ:ς. "Οτο:ν έy'Ιώσθη Υ; πληροφορίο: 

r.:::ρί τ-'ίjc; είσβολ~c; των τ ο•)ρκων 11 Q, κο:ί ·ή εt8ησιc; r.ερί. o:uτ-r,c; έβεβο:ιοuτο, 

περt τouc; :!Ο Λιχπ~Οιοι νέοι, ολοι &ριστοuχοι τοu ruμνcxσlou Λο:π-ήΟοu έπιβι

βασΟέντεc λ~ως:ιορείοu, ο:ύτοβοίιλωc; έζ·ί;τ-ιισο:ν ν:Χ μετο:φερθοuν στο χεντρικον 

έπο:ρzιο:κο Στρο:τόπε8ο. το όr.ο~()ν ε!-χεν 1,~-η &-.ο τών r.ρωινών <~ρών 8ιο:λu07,. 

προς κο:τ-άτο:ξιν στ-ί.:; ~Ιονά.δε:; τ-<•Jν. Κατ-ά -:·r1ν μετο:φορά.ν των προς Κερίινεισ.ν 
κι ένώ τ-δ λεΜ?'ψεϊ:ον είzε r.ροσπελάσει τον δρόμο εvOoc το &πό Οο:λ&.σιτηc; ση
μεϊ:ον :Χποβ~σεωc των τοuρκιχών σ.-ρο:τεuμιf-:-ων άκολfJu0ώντο::; τον πιχρο:λιο:κο 

8ρ6μο διf,ρz:::το -:Ύjν r.εριοz-ί;ν, δ:::ξι:Χ τοu δρόμοu, ποί.ι Sι~ξήγετ(J ή μά.χr,. ut 
.-οuρχοι &νέκοψσ.ν τ-ο λεωφορεΙcΝ. ot έπιβο:ίνοντες νέοι συνελ·ί;ς;Ο-ησοιν κο:ί. έξε

τελέσΟ-ησαν έπί τ6ποu. 

Στο μετο:ξί.ι rλ μο:zόμενοι έΟνοφροuροί όπισθοz~>ρrΝι βά.λλοντει; κο:τά τών 
<.ροελιχ•;νόν-:-ων r.ρός Κερίινειιχν κο:l "Αγι(Jν 'ιλιχρίωνοι •ο•jρκων είσβολέων, ένω 

ή περιοχ·ΙJ τοu Π εντοιδο:κ'!ύλοu έσείετο κcχί &νεφλέyετο &πο τouc; σuνεχεϊ:ς &ερο

πορικοuc; βομβοιρSισμ.fJuς κο:ί. &.πο -:-ιΧ Sιο:κινr)ίιμενιχ ει, την θά.λιχσσιχν πολεμικά 
, • ' - ' β ) - • θ' \ ' ~ β, ιτ.α.ς:ιη. το: 'J<.οιιχ εκο:νονιο ο .οuσιχν πο:ρο:κτιεc; εσειι; κιχι r.φεινεc; προσ ο:σειc; 

διιΧ νά ε•)ρεθοuν ο:Ι.ιrινιδίωc; ο/. κάτοικοι ~c; περιοzΥ,c πολιορκ·r,μένοι κο:ί. μέσα. 

σε μ.ιά φρικ~JΟ"'Ιj κόλο:ιτη πuρCJν, ποu ο/. Sιο:σκορπισθέvτεc; έλά.χιστοι έθvοφροuροt 

δέν μ.πορr;uσο:ν ν' &.vτικροuσο•Jν με τά οπλο: των. 'Όμωc; σuμπτuσσόμ.ενοι π&.

λι•ι, f!στω κο:ί. μέ τά έλιχς:ιρ&: το•ηέκι:ι: πο•) κρο:τοvσιχ•ι, έ!οωσο:ν κι ~λλες μά.χεc; 

ένιχντίον των έχθρικ<';)ν στριχτεuμ.ά.·ηι>ν, κο:τά: τ-Ι)ν οεuτέροιν κοιί. τρίτη'' ήμ.έριχν, 

κοιt οτο:ν δ τοuρκικοc; στ-ριχτοι; άπο r~ς δροσειρα~ τοu Άγίοu 'Ιλιχρίωνοc; ε!zε 

σ'JνενωΟ'f, μέ -:-1} νοτί(J)ς -:-οϊ:ί r Ι εντ:ι.8οικτίιλοu -:-οuρκικ·Ι)ν Μνιχμ-η ( πιχρά: rljν 'Α γύρ
-:-ο:v) προεξο:σr;>ιχλίσοις f,δ·η -:ό προγεφ•)ρωμά. -:-o•J κο:ί. ένισ;ι:uόμενοc; Sιιχρκώc; &πb 

&λεξιπτωτισ-:έι;, &κ&.Οzκτοc; έπροzωρο\ίσε πρόc; δuσμιΧc; κιχτά: τ-Ι)ν Λ&.π-ηθο. 

Ένώ έχ πιχριχλλήλοu &ποβιβα.ζόμενοι. τοϊίρκοι στριχτιC>τοιι ά.πο το «Πέιιτε Μlλι)) 

ιiπrι τbν πιχp«χ-:ι.ον δρόμο r.ρoc το έξι μ(λι, κιχ-:εuθιjνοντο:ν r.ρoc; την 'Αχειpο

πο[·r,-.ο κuκλοuντεc κο:t r.<:pιζ(:Jνοντες μέσο: σε σ-:-ροt-:-ιω·ηκο κλοιο όλόχληρον 

-:-ljv δ•J-:-ικ·ΙJ περιοχ·ΙJ μετο:ξu -:-'ηc; όροσεφ&c; τοu Π εντιχδο:κτίιλοu κοιt τ-~ς βορείο•J 

άκτ-'fις πp?Jς την ΛιΧπ-ηΟι:ι, ot κσ.•ιr;,Jι.οβολισμοι ένιχντίον τ~c; όποίιχc; έσuνεχ(ζοντο 

κο:θώc; κιχί όλοχλf,ροu -:-Ί,ι; περl ιχύ-:-Υ,ν περιr;z'f,c;. ~ιόη κιχτιΧ την προς οuσμ«c; 

προέλα.'1'1) -:-ω,, τoupΚ<•J'I, 8uνά.μειc -:-f,c 'ΕΟνCι?ΡΟ'>ρ~c σuμπτuσσ6μενιχι κο:t ένι
ιτι.uόμενοιι. άπο -:-οίιc κcχτοίκοuc; πpοέβα:λλο•ι ίσχuρά:ν &ντίστιχσιν γι.ιΧ νιΧ μ.Ύj μπο

ροϊίν έπt όκτώ ~μ.έριχc; νιΧ προελ&.r;οuν προς δuσμΟ:ς οί τοϊίρκοι στριχτιωτιχι. (πο:ριΧ 

-);•ι έβδ(Jμr; κ'Jριωc; ιir.ό 1\ερ'Jνείο:c μ.ι/.ιοδείκτη στ-fιν -:-οποθεσίιχ «ΠλατάΗα>>, 

pεμcι-:-~α ά.ποί..Υ;γο• .. Η7α. πρΟς ":""},ν ιΧκτηv «tίγιQ; ".:1-ι,τρt!cz:», δποu --=ό νεόκτιστο 

ιιο Τ~, 1:pιχξι;<ω·:τ.μ~~ικ6 1\•Jπριιχκό Ι'ρ~φι:ϊ•, ~τ,μοσtων I Ιληροφοριών μέ κιχθu

σ~έ?r.σ•.ν -:τσσ:ίρων κ~i ::Η<,ν ώpών μι:~ά8ωσε ι•~8ιοφωνικώς -:Ύ;ν περί είσβ<>).Υjς εf8τ,σιν 
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ξενοδοχεί:ο ιιΖέφuρος» των ΊωιΧννοu κα.ι \lα.ρα.σκεuα.tο·η, zτοιμο γιιΧ νιΧ οεχ07j 

-;ou<; πρώτοuς πιχp!ιιΟερισ..-ές). 

'\πο το.Jς σuνεχεί:ς ομως χα.ν(ινtοβοΜσμοuς καt βομβα.pSισμοuς των προς 

-;Ύιν ;JροσεφιΧ.ν &χριχίων ένοριών ..-'ίς Λιχd,Οοu cίπ() ..-tς τ:ρώ..-ες ~μέρ:::c uπ-ϊjρξχ·ι 

κοcι ιiνΟρώπινιχ θuμα...-ιχ. Κοινονιοβολοu.,-7ες χα.t βομβο:ρ8ίζοντες οί τοijρκοι ..-~ν 
χνω κuρίως περιοχΎ)ν τ-ϊjς ΛιχπήΟοu έπεδίωχον νιΧ χοχτοιστρέψο•Jν ..-cί φ•Jσικcί 

/;χuρά. της κιχt ν:Χ έξοuδε..-ερώσο•J'Ι σu•ιοcμα. -:ο.Jς μιχχομένοuc έχεϊ: 'ΕΟνοφρω

ροίις vπο τον Έλλιχοίτ-η 'Λνησuντα.γματά.ρχη Ζαγορίο·η. 'Λπ;, τ-}ι•ι 06.λασσοιν 

έτ:ίσ7)ι;. οι τοuρχοι, έκιχνο•ιιοβό).-ησιχν ..-Ι; ν πα.ρcί ..-);ν '.\σ;;ρόβρ•Jιτr, , .\νοιμορφ<ΙJ
:-ικήν ΣχολΎjν .\απήΟοu ot τρόφιμοι τ-ϊjς όποίας μΕ: τ-f]ν φροντίδα. "':ών •)πεuΟ!}νων 
χα.τώρθωσαν vcί οιαφuγοuν οια.σωΟέν-:-ει:;. ' \)J.' έκ "ϊ;ς όρειvΥ)c περιοzΊiς b τουρ
χαbς στρα.τος 1Jρz ισεν cίπ~ τ-Γ, ι; δια.βοcσεως 'Λ γίω> Π α.•jλοu •ι :Χ κοι-:-εuθuνετιχι 

προς ιc, Ιράκονrα» Πεφαλ6βρvσον, ένω ή πιχρά.κτιος πe:ριοχ·ίj. κ:χτ6πιν άγρLων 

μ:χχίϊ>ν Κιχτελ·ίjψθΊj μέχρι ΚΧL τ-ήν • 1ηρκι:ιτtσσαι• liΚλΊjp·fι ΟΕ μά.j.'Υj έ~όθη τ:p~JC 

-;Ύιν οuτικΥιν ιχuτ-ϊjς περιοχΎ) κο:l στΎ)ν τοποΟεσίιχ ιι /Jρύση τοιϊ πc1ρπα». Ι<ο:τιΧ τ-~ν 

μοcχ't)ν έκείνΎ}ν έφονεόΟ·ησο:ν πολλοί τοijρχοι στροιτιώτοιι, άρχετοt Έ/.1 α.ο'!:..-ο:ι 

κα.t 'ΕλλΊjνΟκuπριοι έθνοφροuροί. Ot κα.-:-ελΟόντει; έκ τ-Γ,c; ;ψειν~ς οια.βάσεως 

:-οijρκοι, κι ένώ ·~ Λ.ιΧπηΟοι; έκιχνο•ιιοβολε~το κιχ/. έβομβιχροίζετο σ'?οορ<7>ς, άv..-ι 

μz-:-ώΠΎ}σα.ν πα.ριΧ -:-όν «Jράκω•ταιι (νοτιοοι•ια.το).ικ·ίj ιΧκρ:χί:χ περιοz·fι τ-f,ς ένορtα.c; 

'Λytocς Άνιχστα.σία.ς προς τ-fιν Ιιρειν~ν δι&.βα.σιν Άγ. I Ι ιχt.λοu Γομαρίσ..-ρα.) 

τ:Χ π>Jροc τρι<7>ν σuμπτuχθέντων λόχων τ-ϊjι; Έθνο?ρο•.ιρίΧς, τ:ο•j σQzν:χρ<ι>c ήyω

ν(~ον..-ο uπο τον 'Αντ)ρχ-ην Ζιχγορίδ'Ιj έπl ~κτω ΚOCL πΆέον ήμέρο:ς κα.θ' ~λr,ν τ-fιν 

περιοχΎjν της Λα.π-ί;Οου, μοχτχίως άνα.μένr;•ιτες ένισχί.ισειc διότι ·ή έφοοιοπομπ·f; 
έκ \εuκωσίοις άνεκόr.η 'JΠΟ των Τοί.ιρχων ποcροc 70'1 Γερόί.ιχχχο. ~ι:Χ νοc 'JΠΟ

:ι:ρεωθ'η fι τριλοχία. Ζο:γορίδ·η ·ιιΧ uποχωρ·~σ7J τιχχέως προς οuσμιΧς χα.t ~ι' έπι

:ι.~νοuνων δια.β&.σεων νιΧ χοχ-:-ευθ'J•ιΟ~ ιΧπό -:rJν \:iρ·ιοικιχ τ-f,ς .\ ocr.fιθo•J οιοc τ-r,ς 

:ι.οιλιΧδος Π ιχλ't)ομuλοu προς Δι6ριος κoct έχεϊθεν προς λεύκχν ί;που έπολέμ't)σε 

χα.t τ:ιΧλιν κοχτιΧ τοu προελάσα.ν..-οc έzθροϋ. 'Ενω ~την Λ&.π-ι;θον, cίτ:ο -:o:j ι<..J!_>ι.ί

κοιοτα~>, προzωρ·ί;σοιν-:ες οί τοίίρκοι βορειότερfJν έσ-:ρα.-:-f.Jπέο:::uσα.ν πxpoc -:-rιν 

λόφον τοϋ Άγίοu Ι'εωργίοΙJ ιι~'πηλιώτη», τοπσΟεσtχ δεσπόζοuσο: ..-r,ς Λιχπ1}

Οοu Κοιρα.β~. 

οι κ&τοιχοι τ<7Ιν άνω Μ ο ένοριών τ-ης • Λ γία.ς 'λ να.στα.σίιχι; χοχ1 Ά yίοις 

Ιlοcριχιr/.ειJ:ιjς ε!χον έκ -:ών ιrJν<.χω•ι Χ7Ψ;νιοβfJλιι"Jμ<7Ιν χoct -::Χ πρώ..-α. Οίιμα.-:-α. 

~ιιΧ -:-οϋτο κιχt &.ρκετοt των (;ποtων oct rιίκίιχι uπέστησιχν ζ-ημία.ς ·~ρzισιχν ιiπο 
- 1 .1 έ ' ' ) ' ' \' θ ' ~· ' ' ' ' 7/jζ 7pιτης 'Ιμ pα.ς V()( ε(/.ΟC":Ο: ,ειπο•Jν τ-ην . IXΠ't) r;ν, σ'J'fZ?O%>C rιε Κα.ι μ /X'J-:O'JC 

xxi κ&.-:-οικοι ..-ων χ&.τω ένr;ριών rιt ότ:οιrιι ομως κχt μΕ: -.Ύjν πρώτ-ην σVντf.Jμον 

' ' ' ' ψ ~ ' ' 1 ~ ο- ' ~ - ' 6 Λ' ' '' εχεχειρισ.ν επεστρε ιχν οια. νιχ εγκα.τιχ"ειψ Ίj ομαοικως στις uyouστou οτιχν 

f, .ιΗπ-ι;θος πλέον έ;ιιΧνε-:ο γι' oc•j-;ouς, -:-ouc ·rι·f,σιο•Jς κα.t πρr;α.ιώνιοuς χα.τοί

κοuς της, κοιτο:λ·ηrpΟεϊσιχ έξ όλοκλήροu &.πο τιΧ τοuρχιχό: στρα.τεύμο:τιχ τΎ)ν ~>ην 

τ:ρός την 6Υ)ν Μ>γο•)σ..-οΙJ I CJ7 4., μετιΧ δ·)r) έβοομ&οοις άπο ..--;;ς τοuρκικr1ς εtσ~ο-



λ'1jς χ.~t &φο\3 έvτοc τ-Γ,ς Λ.ο:π-f,Οο•J έδόΟ·r,σιχv σχληρο:t μ.οczο:ι, ποv έσ~οtχ·ησιχv 

7ί;ν ζω·f,ν r:oi..i..ώv ~r./)ρκων σ--:ρο:-:-ιω-:-ών ά.Χί..<Χ χtχί ·i;μzτέρων, ίΟίιι>ς κ:χ~οίκων 

τ'f,ς Λιχπ-ήΟοu ποu έπφόνως uπερψ:;πίσΟrισιχν -:-ljν πο:τριχfιν ~ων r:;,v. 

1\ιχl >Ιέν θ Ο: Ε:φεuγο:ν. ii.v ύπΥ;ρzο:ν ~uν&.μ.εις ν' ιΧντιστιχθοuν χιχt ν' άνθέξοuν 
κ~t ν" ΟC;:ι.Jθ .. f,σο'Jν κχL νό: έκ~ιι:>ξοuν -:-fJν tίσβfJλέοc . .. . \ ν-:εσ-:άθ·r,σιχν όσο μπο-

~ I 

.• 

Τ-:.•.ιρκικ6v -:εθωρχκιιηι.tvr,v iρμχ κ•Jj:tε'Jθtv εί:: Ι,ρεινΥjv Ξ:νέδι;-χv iπό ήμ.ε":"έ;;-χ; όμάδο~ Κ'Χ':'~ 

:-ιΧι; μ-:ίι.αc vο':'ίως :-Ύ)ς \-xr.ίjθo•J, όδ'Ι'jγr;•)μ.ενον ~π/.ι δ>:ιο έiJ:r,vrM.ιπp(ouς ΈΟvοφροupο·)ς άπδ 

Λιβάδι πρός -:b•J '\!Xp'V'XΚ'X -:-ίjς \ωt1j0ou πpo-:-oi:i τl.ι χωρ(ιJν τοi:iτο κα-:-αί;ηφΟ'ίj ύπό τώv 

εiσ;3ολέιο)ν. Είναι tν!Χ λάφυρον σf,μ.ερον -:-ϊ;:; '[~Ονιχ'ijι; Φpoupiiι;. 

ροuσο:v μ.έ: όλίγες ~εκιfδες ΈΟνοφροuρών, ποιριΧ τlc :Χγριες μ.ιfχες, τούς βομ.βιχρ

~ισμ.οuι;. τtς πuρχιχ'ίές, τοvς κο:vονιοβολισμ.ούς κο:l τον κλοιό ποv τοίις περιέ

σ'?ιγγε &πο τρετι; χα~ωθuvσειι; χ.ιχl μ.έ: τtι; πρώτες οcr.<~λειες. πού ε!zιχv ιiπ~J 

-:ίς βολές χιχt τΟ: βλfιμ.ιχτιχ, &πο το.Jι; βομ.βοφδισμ.ο.Jc κιχt τ:Χ έχσι;ιενδοvιζόμ.εvιχ 

&.πο τlι; έχρ+ιξεις ιΧποσπ&.σμ.ο:τιχ βριfzων. Δέ:v έπο:νικοβλ+ιθησιχv &.πό τtι; πρώτες 

άπό ιΧέροc xo:l θο:Μ.σσ·ιις τοuρκιχ.ές έπιΟέσειι; ouτz ot πλ'f)yωΟέvτες, πού τtς 
r.ρωιν~ς ώρες έπό~ιt:ιχν Ίj έσχάλιζο:ν τιΧ χτιποuρικ~ κ~t τιΧ λεμ.ο•Jοπερ(βολιΧ -:-ο•_.ι; 

/.Οντιi στΎ]ν &κροθ~λcχσιιΧ. μ.όvrJ οί ξένοι. πσ.ρο:Οεpιστέ:ς ΠΟ'J έ!πιχφv~ν το πρωιvο 

θο:λά.σσιο μ.π&.νιο τrJ•J<; έτρομ.οκριχτ-ήΟΥjσο:ν, τιΧ μ.&.ζεuο:ν χι έφεuγιχν . Κι ιΧντι

χρ•jσιχvτες I')~ Λιχπ-ΙjΟιώ-:-ες τιΧ -:-ο•jρκιχ~ πολεμ.ιχι>: xo:t τιΧ σμ.fιν"Ι -:-{δv βομ.βο:ρSι

r;-:ιχι7)ν ιι?ιΧ•ι-:-ομ.c)), )i\ιο:7'ΙJpοuσο:ν -:-ήν ψuχριχψί~ τοΙΥ. μ.έzρι τtς τελεuτιχ!:εc Ύ;μ.έ-
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ρες, δπότσ.ν κσ.ι κσ.μιιΧ έλπί8σ. ένισχuσεως κσ.Ι. σωτηρ(σ.ς πσ.ρουσι&σθη. 

Γι' σ.u":'ο κσ.t 'ή ciπογο-f;τευσ-ή τους, ένόσ<:> θιΧ ζοuν OcX: ε!ν:χι. έκοηλ"Ιj, έμφοι

νής, ζωγρσ.φισμέv-η σ-:-ιΧ θλιμμέν~ -:ων πρόσωπα.. Γισ.τt δεν uπcf.ρχει γι' σ.uτούς 

&λλοι; τόποι;-, lf.λλο μέρος &πο τ-fιν γενέτεφοc τους τη μυρωμένη, την &φροστέ

φ~νη, την δροσόλοuστο, τ-fι μσ.γευτικ·fι κσ.Ι. χ~ρίεσσσ., τ-)ιν ρωμσ.ντικ·ή, τ-fιν χρu

σόφω":'Ί), τ-fιν έλκυσ-:-ική, τ-fιν οcν0όλουστη χσ.ί π«ρσ.8ε(σισ. πσ.-:-ρίδσ. ":'Ους, ":'"(ιν 

Λοcπηθο. Ζωντσ.νοί η πεθσ.μένοι, το πνεuμσ. τους έχεϊ: θιΧ πλσ.νοcτσ.ι. Κσ.Ι. δeν 

~σσ.ν όλ(γοι οί έν ψuχρ(i) φονευθέντες κσ.ι &γνοοuμενοι. Σ' έν« πρόχειρο uπο
λοyισμο ποu δισ.στσ.υρώθ·ηχε κσ.ί δεν ιΧφ(στσ.-:ιχι της ciκριβείοο;, ό ciριθμός ":'ων 

&νέρχετσ.ι πέριχν ":'ών t60 προσώπων κιχi. σΕ: ποσοσ":'ο ouχl. όλιγώ":'ερον ":'ou 3% 
σe πληΟuσμο 5.000 κσ.τοικων πού ε!χεν ή Λοcπηθος. Έπέμενσ.ν ομως κι ά.λλοι 
τόσοι νιΧ πιχριχμείνουν στιΧ σπίηιχ τους, γέροντες κυρ(ως κ«ί ιΧρρωστοι. Έπέ

μενιχν νιΧ ζήσουν, νΟ: βλέποu•J, νιΧ κιχμσ.ρώνουν κιχ!. πσφιΧ τις στερήσεις νιΧ χιχ(

ρωντσ.ι τ-ήν Λοcπ-ηΟο γι!Χ ν' &ποΟοcνουν στον τόπο ":'<Jυς μσ.ζt με τούς προ·ηγού

μενους. Κσ.ί μσιζί τους μιιΧ δωοεκ&οσ. έΟνοφρουρών, πού δεν πρόλσ.βσ.ν 'JcX ξεφύ

γουν, κρυμμένοι γιιΧ ένσ. μ~νσ. στο λσ.γοuμι τ-ίjς βρuσης τοu «" Λδροικοv», κσ.t 
γιΟ: νιΧ μ·fι σσ.πίσουν, την ν•jκτσ. κοιμόντουσσ.ν σ' ένσ. πιχριχπλ+,σιο ciχσ.,οίκητο 

σπίτι ":'OU Κώσ-:-ιχ Κιχπλιiνη κιχ!. τούς όπο(ους τροφοδο-:οίίσσ.ν ή Εuφροσόνη 

Προεστοu με τ-fι !\Ιυροφόρσ. Σ. Χσ.τζηττοφ~. σ":'"(ιν ιχίιλ·fι τοu όποίου κιχl οτσ.ν 
τιΧ φιχντιχροcκισ. ιiνεκιχλόφΟησσ.ν &πο προδοσίιχ τ1jς χσ.Οιχρίστρισ.ς τοu σπιτιοu 

ποu δισ.νυκτέρεuσ.ν, εδρέθησα.ν κρυμμένοι τιΧ οπλιχ των, τιΧ πιο ποcνω πρόσωποc, 

σύρθ'Ι')κιχν στη φυλοιχή, βιχσ:χν(σθηχσ.ν κιχ!. χτuπ+,θ·ησσ.ν μέχρ~ θσ.νιiτοu (ό Σωτ-ίj

ρης Χσ.τζηττοφη σε όλ(γες 'ήμέρες &πεβ(ωσε cΧΠΟ τιΧ βοφιιΧ χτuπήμα.τσ.) ένώ 

οι έΟνοφρουροt πσ.ρέμεινσ.ν στις φυλακb.;. ('Η Είιφροσύνη διέμενε στο σπίτι 

τοu Σ. Χ:χτζ·ηττοφ1j σcΧ:ν μόνη ποu fιτσ.ν, με τ-11ν σύλληψίν ":'ων δε τρεϊ:ς, πλ-}ιν 

τijς Π ροεστοu. ώδηyfjΟφσ.·J στ!.ς φυλιχκες της Κερuνειας οποu uπεβλfιθησιχν 

σε κσ.κοποιήσεις, έγκλωβισθέντες κατόπιν. 'Η Προεστοu, ή οίκία τ-ίjς όποίσ.ς 

γειτόνεuε με τοu Κσ.πλιiνη κι έγνώριζε πως έκεϊ: διέμεναν έθνοφρουροί, μετε

φέρθη στ-fιν • Αχειροποίητο προς &νοcκριοιν , άφέθη δε κιχτόπιν νΟ: έπσ.νέλθη είς 

την οtκίιχν της. Αuτη κιχτιΧ το 20·ίjμερον, ποu διέμενε στο σπίτι τοu Σ. Χσ.τζητ

τοφΎj μετιΧ τΎjς συζύγου του κσ.ί γιιΧ προφuλαξιν, έγν~ψιζε πως ο! έθνοφρουροί 
6ιρυψιχν δπλισμόν στην σ.ύλ-}ι τοu Σ. Χατζηττοφ1j. ΣcΧ:ν κσ.θσ.Fίστριιχ τΎjς οίκ(σ.ς 

Κιχπλοcνη, στ-fιν δπο(σ. διενυχτέρευσ.ν οι έΟνοφρουροί, ολοι Κύπριοι 12 ":'OV &ρι

θμο κσ.t 'ή όποία. φέρετσ.ι ώς κσ.τιχδώσιχσιχ τούτους, -}jτσ.ν κ&ποισ. Πσ.νιχγιώτιχ 

Ζουμπσ.ρέκοu, ή όποία. κσ.τόπιν σκοτώθηκε cΧΠΟ Τοuρκοuς). οι πσ.ρσ.μείνσ.ντες 

ομως, μ ε τ-fι β(σι έξηνιχγκιiσ(}ησαν νοc έ-yκλωβισθοuν σΕ: ouo τρ(σι σ;;:(τιιχ εξ ω 

&πό τ-ήν ΛιiΠ'Ιjθο, μερικοί &πο έλλειψη tα.":'ριχr,ς περιθάλψεως ά.-:εβίωοσ.ν, 

50 σε χιχνένιχ χρόνο Υjλθιχν στ-fιν έλείιθερη περιοχ.fι κσ.t οι τελευτσ.ϊ:ο~ 55 μετε

φέρΟ'Ι')σσ.ν στο Νότο μετιΧ το 1976, οι 12 δε κύπριοι έΟνοφροuροt &πελεuΟερώ
θησσ.ν. 
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'Έ•Jοο; σύν-:-ομοι; Κιχ-:-χλογοι; όνομ:Χ-:-ω•ι πο•) σχο-:-~ιΟΥjκιχν άπό -:-ο.Jς Τοvρ

κους είσβολεί:ς έν yuzρι:ι' κιχ-:ιχzωρεί:":"!Χ~ σαν -:-ρα.v-1; μιχρ-:νρ(ιχ -:-Γ, ς άπο-:-ρfιπιχι!Χς 

ε-r,.,J:ημα.-:α:;.ς μιχν(ιχς κα.ι βιχρβοcροu λ•jσΙJιχς -.ων ιχίμο~~·~ων είσβολέω•J ποu πιχ

τοuν σ-ίjμερον, «Κ(!fμασο• ο1ς οΤδε ΠιJριος», τα ίερα κι ιiγιιχσμένιχ zώμιχτcχ τ-ίjς 

Λα.π-Υjθοu, τ&. όποί:cχ έποτίσΟ·ησιχν με τό αγνο ιχtμcχ τών άκολοuθων, μετιχξu 

πολλών άλλων, άΟ,:ιωv κcχτο(κωv -:-ης: Κ~ιστα. κcxt Είρήνης 'Λθα.νασίοu, Είρ·~

νης Έμμιχνοu·fιλ Θροuμποu, Έλέν·ης Πέτρου Χα-:ζ·rικιχλιχκουήj, 'Ελέν-ης Π έ

τρου Χιχ-:-ζ·ΙJτ-:ο<(Ίj. Χcχριχλά.μποuς Χιχ-:ζ·Ι)yιιχκουμ'fι. Χιχρίκλει!Χς • Αριστείδου 
.λ. "Γ!Xpoc, '1\ l ενελά.οu Ά \ντωνίου ~lέ-:-σιοu οtκογενειιχκως, λευτέρ·rι Χρ. Τσιχγχ&.

ρη. Κιι>νσ-:ιχ•JτίνΟ'J Χρισ-:ο<;:ιΊj :'-\ ι.κ"Ιjφόροu, \Ιενελά.<i•J I I ρ<ίεστοu, \Ιιχρ(-:σιχς 

Άγιχθιχγyέλοu Πσ:πιχκ•;ριcχκοu. Έλbrι;ι; Χριστ<ί?'iι ΚριχμβΊj. Σ:Υ..ββα. λοuκ;χ. 

t Ελέν'fjζ Κω σ":"(, τ σιγ:χρίi, -:ρίιχ πρόσωπα ΕΚ 7'(,ς οtκογενείιχc Ε·~ιχ·πέλη. 0\ιο 

άπό -:-ίjv οίκογένειιχ «.λεσπότη !J, ~1 ά.ριος Π ιχ-:σιχλί~Ί'jζ, Είισ..-ά.θιος Π ί-:-σιλλος, 

'Λνδρέσ:ς 1\ Jιχστριχποcς, Lοψόκ):ης Φuτ-ijc, 'Αλέκος λcχριχλ. ΤσιιχκκΎjι:;, 'Λνσ.σ-:ά.

σιος Χcχτζ"Ι)σά.ββιχ, 'Ιάκωβος (ΓιιχκοuμΊjς) }:άββιχ, LοφοκλΥ,ς Ίγνιχτίοu, ΙΙ ολUς 

Χρuσά.νθοu rοuσος, \:ριστά.κ-ηι:; 'Ανδρέα. Κcχλιίiς, δ uίος ll έτροu 1\Ι οόγ"Ι), l\l cxρίcx 

ι\ Ι . Π ροεστοu, Σ&.ββσ.ς Lσ.ββίδ·ης, Άρισ-.είδ·ΙJς }:ά.ββιχ l\ Ι πσ.χ-:CΧ8ώρος, Χριστό

δο•;λος ΓCΧ'C-:-ανίiς μετα -:ou uίou τοu κ .&. , .\ρκε-τοt uπ-ϊjρξcχν ο[ πληγωμένοι, 

ot άνοcr.ιιροι, ot ιχ•)-:r,κτον-ί;σιχν-:ες εξ οcπελπισίιχ.ς ΚCΧL cί.ν};Οικ·ι;ς προσβολΥ,c. , λλί.ιΧ 
κιχt -:-ρεί:ς μεγάλοι σωρι:ιt zι:ψcχ-:ι:.ις έκ~λu~ιχν βσ.Οε~ς Ι.ά.κκ<iuς γεμά.-:οuς ά.πCι 

σωρούς πτωμ&-:ων το•jρκων σ-:ρσ:-:ιω-:ών πCΧpιΧ τ-ίjν '.\·ηρκc:ιτισσιχν ~ποu, κιχ-:α 

-:-ίj•J ίιποzώρ-ι;σιν τ-ϊ;ς τριλοχίιχ.ς ύπό -:-όν 'Λ ν-:)ρz·ην 7 σ.γορί8ην. fλcχβον μέροι; 
σκλ·ιιρές μά.;ι_ες. Α\ι-:Ύ; ε!νοιι f, σuνοr.τικ-ί;, π/3;ν ;jμeι>ς περιεχ-:ικfι, Ίσ-:r.ιρίιχ τ·ι;c 

Λα.π·fιθοu, τCι -:έλος τΊjc όποίιχι; •JπΊjρξε τριχγικο με τΎ;ν έκρίζωσιν τoij πλ·ΙJΟU
σμ.οϋ τ-rιι; τtι:; πρώτες fιμέρες τοu Αύyοίιστοu, κσ.t ϋστερ' οcπο τ·/jν προ'Ι)γοuμενη 

έπα.νεπιστροφ-~ τοuς στtς 26 Ί ouλ(ou ( τ-ίjς Ά γίιχς 11 οcρα.σχευΎjς) τοi:ί ~[σεκ-:-οu 

γιΟ:. ..-η ΜεγCΧλ6νησον έκείνοu χρόνοu -:-ou 197/ι. 

10. Η ~111\.f'Il λ\ \IE~ll 11ΛΤΡΙΔΑ. 

'Απο τότε δεν uπά.ρzει πια Λά.r.ηθος. Οίί-τε γι~ τοuς κιχ-:οίκοuς της μ+,τε 

γι~ κα.νένοι Έλλ"Ιjνοκ•jπριο. Ε!νιχι uπl, ΚCΧ':'Οϊ.'iι στρcχτιωτικός χώρος -:--7,ς τ οuρ

κίιχς κσ.t σε κcχνένcχ ξένο δεν έπιτρέπετοιι ή ε~σοδος σ' οιίιτ-~ . 'Αποτελεί: μέ τ-Ιjν 

περιοχ·~ ης 6λ6κλ·Ι)ρο σ-:ρcχτ6πεδο, κεντρικό στρCΧτιωτικb προγεφόρωμα. τ-ϊjς 

Τοuρκίιχς. 1\cxt ή περιοz·~ ης έλέγχε-τrι.ι ά.πο τοuρκικιΧ στριχτείιμσ.τιχ, σ' α.ύτ-Ιj 

δε σuγκεντροϋντcχι Ε:μ•}uχο κιχt Cί.ψuzo στρcχτιωτικο uλιχό, τοi:ί όποίοu ό &.νεφο

διιχσμόc ~νετιχ 8ιεξά.γε-:-ιχι ΚCΧt άνιΧ ποcσα. στιyμ·~. Λci:rηOo~ δέν ύπά.ρχει, οuτε 

.1 ά.-rαθο:, μ·ί;-:ε . 1ά:ηι0ις Υ; . Ι α.-rηΟία 'Ελ):φιχ·ί;. \Ι όνι:.ι γιό: -:<ί\ιι; εLσβολεt'ς 

τeιίιρκοuc vποcρzει Υ. «λά.πτιχ». . . Κι {;σοι cΧΠΟ -:-οίιc ξένοuι:; ένδιιχ<(έpοντιχι γι&. 

7},ν Ίσ7aρίrι κriΟε -:-6ποu, όμολογοUν πώς 8έν cί/.).<f~ε~ μ€ ~ν 6νeιμcχσίιχ. Ενο:ς 
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tστο τοu όποίοu κuμοcτιζε ή Γοιλα.νόλεuκος όρα.τή κα.l ι:ίπό τιi τέσσερα. σημεία. 

τοu όρ(ζοντος, μέ τ-fιν ι:ίπένα.ντ( τοu κα.l ~πι τοu βροcχοu έvτοιχισμένΎ) έπιτίιμβιο 

πλ«κα. μέ τιi όνόμα.τα. τών ΛοιΠΊJΟίων ~κείνων πού έμιχρτίιpΊJσα.ν χα.τιi τοuς &πε

λευΟερωηκοuς μα.ς ι:ίγώνα.ς, τ' 17./J,α. δημόσια. tδρuμα.τα., τιi κιv-ημα.τοθέοιτροι 

χα.Ι. τιi σωμιχ-:-εία., τιi προγονικά. σπ(-:-ια. κα.l τιi λα.ϊκιi έργα.στ-ήριιχ; 

Ά πό τ!.ς 6 Αύγοuστου 197 4 ή Λ«mιθος ι:ίr.ωλέσθΎJ γι&. τοίις χα.τοίκοuς 
της. ΛοcΠΎJΟος ε!να.ι γι' α.ύτοίις ολο τό Σuμποιν. Γιοcτ!. ι:ίκόμοc δέν ξα.ίροuν ποu 

νιi εύρ(σκωντα.ι. Πλα.νώντα.ι μέ τούς 'Αχα.ιοίις κοιl τοίις Λ<Χκωνες, !J.έ τοuς 

προγόνοuς Στροιτηγοuς Λα.πα.Οιι:)τη ΚΙΧL Τσα.γγοιρ(δ·η, μέ τοuς συγγενεϊ:ς χα.!. 

φίλοuς πού έπεσα.ν στήν ΛοcΠΎ)θο κα.l πα.ροιμένοuν διεκδιχψές προγονικών προ

νομίων. Ίl Λοcπr,θος ένώ•Jει τ-fι μεγάλ·η στεφοcνΎ) τ-ίjς τοuρκοπα.τημένrιι; Βόρεια.ς 
Kur.ρou r.οίι μέ >Ο διοcμέρισμοc ..=;,ς Μόρφου έκτείνετα.ι στή ~Ιεσα.ορ(οc, κι ι:ίr.ο 

τήν 'Αμμόχωστο στοu 'Αποσ-:όλοu 'Ανδρέα. τ-Ι; ν &κρΊJ. περιζώνουσα. τήν 'Ακα.ν

θοu, τον "Α γιο 'Αμβρόσιο, την πα.νορα.μα.τική Κερuνειοι, τον μα.γευηκο Κιχρα.

βοc μέ τ-)ιν δuτικ·fι &.κρΎ) τιi Λιβερά, ιΧπ' 6που ό Δωδεκα.vήσιος λ(βα.ς Οωπεuει 

τ-fιν φωτόλουστη ΛοcΠΊ)θο. Τ·fιν &μφιθεα.τριχ·ή, &γα.πr,μένΊJ γι&. ολ·η την Κuπρο 
πρωτοπόρο πολι-rε(α. -rijς Λα.πfιθου στ&. Γροcμμα.τα. χα.t τl.ς λα."ίκές τέχνες, δέν 

φα.(νετα.ι στο μέλλο ν' ιΧντικρuσουν οί ξερριζωμένοι πιΟ: κοcτοι.κοι, ποu προσφu

γοr.οιηΟέν-;ες, οπου κι &ν εύρίσκοντα.ι, ε!να.t σ-ί;μερα. ξένοι. Για.-:t οuτε σπί•ια. 

έχουν δικοc •ους, ούτε ιr;.ολεϊα. ή έχχλ·ΙJσίες, μ·ήτε τα.χυδρομεϊ:ο κα.t ΔΎ)μα.ρχεϊ:ο 

-η -rιi ιδιόκτητοι ιΧγροχτ-ήμα.τα. μέ τlς πλοuσιες ι:ίστείρευτες uδροΠΊ)γές κοι!. τιi 
έργοιστ-ήριοc τοuς. 'Όλη ή Βόρειος Κίιπρος, φα.ίνετα.ι πι&. χα.μένη κα.l μα.ζ( της 

ή Λ&ΠΎJΟος, γιιi τοίις α.ύτόχΟονες, τοuς προα.ιωνίοuς χα.το(κους της. Κι ιΧς γίνε

-rα.ι, γιΟ: χρόνιοι τώρα., διιΧλογος χωρlς &πο-:έλεσμα.. Κι ιΧς διεξοcγετα.ι «μα.χρο
χρόνιος ι:ίγώνα.ς» πλουτισμοu χα.!. λογοδιοcρροια.ς. 'ΙΙ Λοcπηθος δμως Oa πα.ρα.
μείνη, μετα.ξu &λλων, μέσα. στlς διοcμελιστιχές <<ur.οθ~κες», οι όποί:ες κοc!. θιΧ 

έξοφληθοuν κοcποτε οχι ιiπο έμποροποcτριδες, cΧ.λλιΧ μόνο μέ τοu Θεοu την βοή
θεια. κοc!. σ<Χν θιΧ φθοcσ"Ι) «το πλ?ίf!ωμα τού χρ&,•οv>> . .. Για.τ!. δ «μα.κροχρόνιος» 

κα.l οι «uποΟηκες>> έπέτuχιχν ως τώρα. νιΧ δια.μελίσουν τήν Κίιπρο, χι έκτός ιiπο 
' λ \ Ι I Ι \ ' _...\. > "λ 1 την πο ι τικ-η χρεωκοτ.:ια. κα.ι σuμφορα., να. κα.τα.στησουν γνωσ. ,, σ ο ο τuν 

χόσμο τήν μικρ·}ι (680.000 κα.τοίκους) .1-ημοκρα.-:-ία. 7Γ,ς Κύπρου σlι.v τόπο <<&γuρ
τεία.ς κα.l έπα.ιτεία..ς». Δέν vτ.:ιfρχει, λοιπόν, γιά -:-οuς κα.φοuς μσις έλπ(δα. νά 

σt~ν uπόΟεση. Γι' σ.uτό κιχι τα Πριχκτικσ. έκρσ.τοuvτο tπι τρεϊ:ς σχε8όν 8εκιχετηρt8ες ~πό 

τijς 'Λγγλικ'ί)ς κσ.τοχ'ίjς σΠjν τούρκικη γλώσσα. Κιχt ε!v~ι tντελώς ~wπόστιχτος δ lσχu

ρισμος /\τι στό vεοσύσ-:~το χωριό δ Κσ.ροιβ~:; ι).ειτο•jργει Δ'Ι)μοιρχεϊ:ον ciπό τό 1884 (βλέπε: 
βιβΗον ιcΚσ.ριχβίiς>ι σελ. 163) 'Τστερ' ciπό τtι; fξι l:ποιρχιι:ικές πρω-:εuοuσες r.:ou προε
Κ'Ι)ρύzΟτ.σοιν Δτ,μοτι:.-_ές έκλοyές γιi πρώτη φορiν έπι 'Λγγλοκpοιτlοις ciκολούθτ,σοcν 1) .:Ιlόρ
φοu, ή ΛιΧm;Οο:; κοιt ή 'ΛκοινΟοu, κοιτ' 'λ r.ρtλιον τοu ι 9 ι ι. Κσ.,:χτοπιστικό yιά. τις τ6τε 

πολιτικές έςελ(ξει.ς είvιχι τό ιιΚιmeιακό Λι;ι!χωμαιι τοu Νικολ. Κσ.τιχ).άvοu, ~πό τοίι:; πρώ

τους κοι(}ηyητσ.ς τοίί Πσ.yλuπp(οu Γuμνοισ(οu. 
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ξοινοι~οuμε την μικρ·η χοιμέν"Ι) ποιτρ(~οι. τ1)ν Λά.ΠΊ)θΟ' -:-)ιν tστορικη οιuτή' κι 
~λλοτε, λοιμπριΧ πολιτε(οι. 

"Ι~ρωτοις, ~ρcχστηριότ-ητες, μόχθος πολύς έκοιτον~οιετηp(δων πολλών, 

φpοντ(~ες, ιΧγώνες σθενοιροt κοιt έντονοι, ποιλμώ~εις κοιt ποιτpιωτικο(, πόθοι 

κοιt ονειροι βυθ(στηκοιν στο χά.ος της ά.νεποινόρθωτης τροιγιχ7jς σuμ9οροcς. Θά.-
..... , _... ' • έ ' ' βλ θ - ' ,,. .. J. 

μπωσοιν οι ο,.οφωτες ΚΙΙJΙΟΚοtιpιοιτικες ημ ρες γιοι ναι μετοι '1j οuν σε οιc_η..,...-

, 'Ε ο '~ ' ' 'Ελλ , I .. I! ' λ ' pωτες νυκτες. • χ pικΊ1 γιοι τους • '1jνοκuπριοuς και~ οιγpιοι νγινε '1j γοι οινη 

ήρεμη Οά.λοισσιχ τ-ης Λοιπ-ήΟου ποu μοσχ.οβολοuσε ό:λμόροι κοιt φιλοξενοuσε τΟ: 
Κσ:λοκοι(ριοι χtλιά.~εc; έροιστέι:; τ-ης. 'Η Κοt'7ά.ψυτος κοιτοιτ:ρά.σιν"f) Γη έχει ρ·ημ<Χ

ξει. Κι ό ΠεντοιΟά.κτuλος φιλοξενεί: στ(φη ":'οόρκων σ-:ρσ:τιω-:ών, ot ~έ κορφές 

τοϊ:ί Λιβσ:~ιοu, τοu Κuπιχρισσόβουνου κρύβουν πυριχόλοuς κιχt τηλεβόλσ: μεγά.λης 
&κτϊ:νος. ΓιΟ: νιΧ μη μποpΎj κοινεtς νιΧ ~ιιχβΊj, νιΧ έπισκεφΟη, νιΧ περπιχτ-ήση, νιΧ 

ποιρσιμε(νη, νιΧ πσιριχΟερίσ"f) κοιt ν' &νιχπνεόση το μυρωμένο θοιλά.σσιο ίώδιο τ:οu 

ιΧνοιγε τΟ: στ-f,θη σιΧν έφθσ:νε μέ το•ι Αtγιχιοπιχλοιγ(τικο λ(βιχ ή έλλ'Υjνtκ·η &μπω

τις ποu Οώπευε τ-ην ά.χροθσιλσισιιΧ τ-ίjς Λιχπήθοu. Γισιτt ά.πεκόΠ"Ι) fι θσιλά.σσιιχ 
έκε(νη πνο·ή, ή δpοσερ-ίj ιχuριχ, ποu έπνεε προς τήν μικρ-ίj χιχμέν-η πσι-:ρ(~ιχ. Γιιχτt 

κσιθιi>ς bλόκληpος ή κιχ-:σιληφΟεϊ:σσι Βόρειος Κύπρος ιΧπο -:0: τοuρκικιΧ στρσι-:εό
μιχτιχ έγέμισε ά.πο οcγριόλυκους τοϊ:ί δισιβοfιτου Ί\ττ(λοι (406-453), ποu μέ τήν 
β(σι έξερρ(ζωσιχν 200.000 οιuτόχθονες "Ελληνες, ένώ χιλιά.δων &λλων &γνοεϊ:τσιι 
ή τόχ"f), μετιχξύ τών όπο(ων 60 'Έλληνες άξιωμιχτικοt κιχt 1.Ιι15 όπλί:τες ι ι 2, 

· · ~ , ο · .. .ι:.~ ο- · · · · β ... - • ποu οτ:ωσο"f)ΠΟτε cx εχουν ιιοη φονευ η, ot ιχγριοτουρκοι εισ ΟΛεtς στηνουν 

~ιcφχώς άνδριά.ντες γιΟ: τον ά.~υσώΠΊ)τΟ σφσιγέοι 800.000 κιχl πλέον Έλλ·f,νων 
τΎjς Μικρα.σ(σ.ς ΚεμΟ:λ Άτσιτούρκ (1881-1938), δ μεγιχλοπρεπ}jς &νδριΟ:ς τοu 
όπο(ου στ1) Σμόρν"f)' &πο το 1924 κοιt οτιχν ζοuσε, τον πιχριστά.νει έ<(tΠΠΟ μέ 
προτεταμένη τήν χε"Lροι προς -:ο Αίγιχϊ:ο κοιt τήν Έλλά.~ιχ. ΆiJ.' ο-:οιν έπρόκειτο 

σ-:tς 19 Μιχtου 1981 νιΧ γιορτά.σουν στ-}jν Θεσσιχλον(κ"Ι), μέ έπ(σημο μά.λιστιχ 

σuμμετοχ-fι τ-ης Έλλά.δος, τήν 100·}) έπέτειο τΎjς έκεί: γεννfισεως τοu θ'f)ptωδέ
στερου σφιχγέως κοιl. διώκτη τοu ΈJJ.ηνισμοu, τοu τουρκοινοιτολ(τη γοιζΎj ~Ιου

στοιφοc Κεμd:λ <<' Λτοιτοuρκ» (-:ο έπtθετο σημοι(νει πιχ-:-έριχς τών -:-οίιρκων), γιιχτι 

νd: έν~ια.φερθοϊ:ίν ot lσχυροt τ-ίjς ΓΎjς, γιΟ: μιιΧ χοιμέν'f) ποιτρ(δοι .:η κιχt γιd: τήν 
Κόπpον όλόκλ'Υjpο, ά.φοϊ:ί ή '.ΕλλιΧς συμμετέσ-,(ε σuνεοpτά.σοισcι τΟ: γενέΟλιιχ το\:ί 

Άτοιτοόρκ, τοϊ:ί πιχτέροι τών τούρκων εtσβολέων σ.-}jν περιοχ-Υj τ-ίjς Λιχπ-ήΟου, 

ά.ντt fι Μη-:έροι Πιχ--:ρ(δοι πρώτ-η νd: «:rρομαχf] τών ΈJJ.?ίνων»; ~έν uτ:ά.ρχει, 
λοιπόν, Οέμα. γιd: τ-}jν χοιτά.ληψ"f) τ-'ής Κόπρου χιχι το πρόβλημά. της δεν φοιίνετοιι 

νd: ένοχλ~ πλέον κcχνένιχ, οτιχν έπισfιμως δ Έλληνισμος έκλ~Οη νcΧ έορτ«ση 
την έπέτειο τών γεννεθλ(ων -.ο\:ί είδεχΟοuς όλετ-ίjρος το\:ί Μικροισιοι-:-ικοu 'Ελλη

νισμοϊ:ί κοι1 «;:ιχτέρα.» -.ων εtσβολέων c<μεχμετζtχ)> σ-:-fιν Λά.πηΟο κσι1 -:-})ν δπό-

1 12. Θεοφuλ. llιχ.πιχκωνσ-;οιvτlvοu, εt8ιxl.>v όίpθρον 8ι0: τόv σφ~γέ~ τοϊ:ί Έλληνισμοϊ:ί 

Κεμάλ 'Λτιχτοuρχ ε/.ς τηv έφτιμ. ιιΊ1κρόπολι;», 'Λθijν:χι, 'ijμeρ. 5/5/81. 
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λοιr.ο Βόρειον Kur.ρo κιχt μziJ.ον.-ικώς σ-:ο ι\.ίγο:~ο ΧΟ:L -:-fιν Θράκη. ΕiJγε στον 

r.ιλ6το ~ισ.μοcν.-όr.οuλο πού έπεδίωξε -:-ί;ν μοcτο:ίωση .-ίjς γιορ.-1,ς > Λτο:τοupκ. 

11ο:ρCι τούς πολι-:-ιχούι; έλιγμούς ή &λωυη τ-ης Λοι:πήΟοu ένδιο:φέρει τόσο 
-:-οuς .\.ο:r.τ,Οίοuς, οσο κο:t -:-οuς κο:-:-οtκους -:-Γ,ς Σμίιρνης. -:-r,c Κωνσ-:οcνηνουπό

λεως. Γιο:τt ή Λά.π-ι;Οος μ~ -τ-fιν Κύπρο ιΧποτελοvσε τ-ί;ν 'Ελλά.διχ τοv ~ότου, 

ή όποίοc κοι:l διεφύλαξε στο πέρασμα τών χ.ιλιετηρίδων την έΟνιχή -τ-ης ταυτό
.-η-:-α. Γι' ο:uτ~ XO:L ΟCι r.ρέπει ό r Ελλφισμος όt.όκ/:ηρος •/ ιΧ-:-ενίζ·η με δέος -τ-ί;ν 

άλωση τοtί ιΧκροι:ίου cx•jτov Έλi-<ηνικοv zι:ψου. Γιιχ-:ί ι;r.ά.~οντες -:-ον χλοιο ποu 

τούς περιέσφιγγε, οί Λαπ·~Οιοι, έγκατέλειπαν -τ-Ιjν προσcpιλΊj τους γενέτεφα 

μ~ τ-ί;ν πικρό-:ψη ιl.r.ογο·Γ,-:-ευυη, φεuγον•ει; χωρίς χιΧμιοc κιΧ.λuψη ιl.πο έπικίν

δ•;νους δρόμους, ιΧπό έι.θρικοc νιχρχοπέδιοc, τ1.ς τελεu-:οιϊ:ες ·ήμέρες χαt νύκ..-ες. 

Ι< \! λ~·~., ,, - - :J. 6 'σ] 
ιχι οι τε ευταιες εκεινες Ί)μερες κοcι νuκτει; τΊ)ς cpυyι;ς των Ί1σαν τ σον εcpι ,-

τικές πού δέν τtς ξεzνο::ί•J. Οί ~λλοτε φ<u-:6λοuστες Αvγουσ-:ιά.τικες ήμέρες 

f,σοιν συνεzεϊ:ς θεουι<ό-:-ει•ιες ν•.Jκ-:εc. Οίίτε χρ:Χ.-:ος u;;Υ,ρzε, μfι-:ε έΟν·η, οGτε 

Θ I I ~ < - ,. \ β θ' I > ο I Ο ζ- I 
εος, μτ,τε αγιοι UΠΊ)ρ;ιχν νοι ΟΊJ Ί;σοuν τους αν ρωποuς που οuσοιν τοσον 

είρrινικώς σ-τ-ί;ν μεγιΧΧ·η κωμόπολη. 

'Έ-:σι έκλεισε ιl.r.εΧr.ιστικ-ή, ιΧγωνιι:Jδr,ς, όμο:δικ+,, ·ή έκκένωυη τ-ίjς Λο:

π-fιΟου. Στ;Jν ξέφρενο, ά.πεγνωσμένο κο:λπιχσμο τ-ijc φuγΥις προς το μοφοιϊ:ο 

ξερρίζωμα. όλοcpύρονταν οί γνήσιοι κά.τοικοι τ-'fις Λαπ·~Οοu, πού δέν μπόρεσαν 
\ β θ' > ( I ' ο (.).~ β ' - I -να CιΊj ·r,σc.uν εΥ.ε νοuι;, r.ου τ αγριο~-""ρ αρα σ-:ιψη -:ων τοuρκων κοιτο:κτη .. ων 

Cίρχισοιν νοc Κ7UΠOVV, νοc βοcσανίζουν, ν' ά.τψιfζοuν καf. νοc σχοτώνοuν, οσοuς 

δέν πρόλαβοιν τα όχ·fιμοcτα τ-'fις cpuyijς. Γιο:τt ποcπιΧδες καt φέρετροι δέν uπΊjρχοιν 
, , ~ , I • • • • I - - ·ο ο - · ο~'·'· · για νο: οιαi::ιασοvν μια εuχη στους σωρουc; ..-ων νεκρων. pΊJνΟς, η r.ιψΊ), η 

έγκα-:-ιΧλειyΊ), ή βεβ·f,λωοη, ή ά.τίμωυη, ή βδελuγμίο:, οί φόνοι, ~ έρ·f,μωυη 

συνέΟλιψοιν μια. για πιΧντο: τα κίιμ.ο:τα. των πόθων κοι:l τών Cινείρων. 

'll άλωσΊ) τ-Γ,ς Λo:-.:-f,O!Ju κιχl τ-';,ι; ά.να'7ολ~κ1jς 1\lεγοcλον·ήσοu uπο τών -:ούρ

Υ..(ι)ν σuνeτεt.έσθ-η με -:ον ποινr,γuρισμο ..-CJν Έ/J,f,νων για .-;,ν με-:-απολί-:εuσΊJ 

σ-τ->Jν Έλλι1.8οι. . . OL 'Αθηνο:tοι «προμαzοuντες» -τ-fις πτώσεως τ-ίjς &πέχΟειας 
χ!Juν.-ιχc; δέν συνέποιυι.!Jν κι ά.πο μακρuα ((δέ•J μποροvσιχν να βοηΟ~σοuν» τf,ν 

Κύr.ρο ... 'I Ι φ λόγοι .-Γ, ι; Ίδέο:ς είzεν έκ9υi.ισθΥ,. 'I I ..-ραγικ·ή μοίρα των Έη+,
νων τ-Ίjς ΛαπήΟου έγριΧcpετο ·~8η στlc; μαρμαρωμένες κοιρδιές τους. Σ! σ.νοι

σ.-ρες, ά.ξ·ημέρω-:ες νuκτεc; έσβ·ησε το ·ήλιοφώς τ:ηc; έλπίδας κ~ ο[ διαλογισμοί 

-:ων βυθίσ-:-ι;χοιν σ..-ο έρε~οι; 7ijc έθνικ Υ, ι; ιΧr.ογvώσεωc;. . . ' Ι Ι συν-:-ριβ·ί; Π,c; 
cpuy'ijς ρ·ήμ.οιξε -τ-fιν Π(στη. 

Γιιχτt στον μ.εγιΧλο κοι:Uμο τΥιc; cpυγΊjς δ~ν uπιi.ρzει γαλ·fινη &λλα πέλιχγος 

ά.χανές r.οίι ·fιδr, σ-:ον β•;θό '>fJυ χιχλur.-:ει μιοc Ίστορf.ιχ πολλών zιλιετ-ηρf.δων. 
'Ι Ι ' ~ ι ψ • ' • • ' • 'λ ' σ·-:Όρια που οιεγροι ε γιοι ποιντα ο το•ψκικος σJJρι;>ε-:-ος, που r.ιχρε uσε τις 

Ώκεο:νf.δεc; τοG Λ1.γc:ι.(οu, για να μ'fι προστρέξουν έy-ι<α(ρως στ-ήν τριχυμ.ιώο·η 
Οi.ίψ-η, -:-ον ά.πο-:ροr.ιιχσμο καt -:'fιν φρf.κι;. 'IX r.αρ·ηγορ+,σοuν. νοc ένΟαρρύνου'ι 

uπεραμ.υνόμενιχι -:Ύ,ς χοιτο:ποντιζομέvης έΟνιχΥ,c; Ίστορίιχς. . . Σ-:οv διωγμοv 
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-;-~v έ:ξοοοv ή τ:ρόχεψη σιιμτ.:fΟε~ιχ. f, ir.ίτ:i.ιχσ-:-rι πιχρ'tjγορ~i. ·ή ο.ροστ:οι·ι;μένη 

ο:.γο:.πη κ.ο:ί ή τuπt.κ·!) σvν8ρομ7) τών ~/\),cι)ν ΟCνΟρώπcι.>ν δΕν ίκιχνοποιaUν, για:-t 

το πλΥ)γμιχ -=-'fις σuμφορ~ς oE:v έποuλώνετιχι. πολλούς &φ-ησε μισοστριχ-:-'ής ό 

κτUποι; 7(,ς πλ·rιγωμέν·Ιjς κιχρδι«ς των. 

Κι όσοι έ:σιrιξιχν -;-fιv καρδιοc, έγκιχτοcλείποντες την έφέστιοc ΓΎ) τους, έ:φuγιχv 

μοcκρι<Χ, γι&. voc λ·ησμοv·ήσοuν, VOC μ·~ν ιΧκοuν, οuτε ν&. Οuμοuντοcι τ-fιv άλωcrη τ-ης 
Λιχπ-f,Οοu. ' 11 άτ:ο:ισιο8οξίιχ οιέλuσε κ:Χ.Οε σχέyη γιοc έπιστρr1ψή τοuς cr.Y,ν 

τοupκοκριχτοίιμενη ΛιΧπηΟο. οι &λλο-;;ε ιχίωνόβιοι κιΧτοικοί 'r'fjζ, οΕ:ν άν-.έzονν 
στόν πόνο 'r'ίjς τριχγικης iΊΙοίροcς, της οεινΥ)ς συμφορ&c, τΥjς άπι:>λειιχς της προ

γοvικΊjς των ΓΊjς, καt Ολψμένοι κλείοuν yιoc τ.<iν•ιχ τοc ~ιχχρ•Jσμένιχ ':'Ο'Jζ μ<Χ-:-ιz. 

Γιιχτl με τfι οημιοuργίοι νέων zιχμένων τ.ιχ-:-ρίοων κ·r,λιSοuτσ..ι ·ί; Ίσ:-ορίο: .. . 

'~ν κο:το:κλε~8ι ομο>ς τοίί πο:ρόντος Κεφο:λοcίοu Ooc -ητο σοβcψfι ή ποιριΧλει
ψις tX'I οεν έγίνε•ο, Εσ•ω, ΚOCL !1'Jν7Ομος μvz(z (~ζ πpόC :-ούς ΚΟCτΟLΚ'J'Jζ τf:>ν 

τ.ιχριχκειμένων -:-7,ς Λιχτ.-f,Οοu ο.σ..ριχ?uοc~<.ι)•ι ιχ•:ι-:-ϊ;ς, τοu γειτονικοu Κιχριχβ~. τοu 

Άγίοu Έρμολοcοu, Σuσχλ·ήποu, Κο•ιτεμένcιu, 'Αγριοσ.κίοu, Λοcρνιχκιχ τ'ης Λσ.π-ή

Οοu, της :\lίιρτοu καΙ. τοu Διορίο•;, •ών Ιlιχνά.yρων, \ιβερών, "Οργιχς κιχl Βιχσί

Χειοις ποό r.εριστοιzίζοuν -;-f;ν λά....,Οι:ιν . .λι~-:-ι κιχl προηγοuμένωc;. άλλοc κ•ψίως 

κοιτ&. τον ΙΘ' ι:>ς κσ.l κιχτ&. τον λ·ήγοντιχ σ.ίc7ινrι. ε!χον ά.πο κοινοu σuνεργοισίοιν 

κιχt έπικοινωνίοcν είς πολλοός έν/;ιοcφέροντοις ...-ομε~c τοu κοινωνικοu, πνεuμοcτι

κοu, πολι-:-ισ-:-ικοu κιχl ίσ-:-ορικοu βίου -:-7,ς περιοχΥ,ς. -:-'ic; όο.οί~ς -~ . \ocτ.-tjOoς π&v
τοτε έοέσποζε, χωρtς κο:t ό J(σ.ριχβ~ς η b Λάρνιχκοιc; -:-fjς Λοιπ-r10οu, ό ".\γιος 
• Ερμόλαος κocl ή Μuρτοu ν&. κιχΟuστεροuν. ΔιιΧ πολλrιύς λόγους πρωτοποροuσε 

ή Λ&...,θος, έ:zouσoc σ&.ν ά.ρχοcιο-:-έριχ κoct ο.ολur.ληΟ•Jιrτέρα -;-;, προβ~οισμοc ε1.ς 

την Βορε(οιν περιοχfιν. 'ΕιΧ.ν δε ·ή σuμφοριΧ. οέν έπ~ρzε-:ο με τ-fιν φuyfιν τώv 
κοcτο(κων όλοκλ·ήροu ήjς περLοχης. έντος μιας οεκιχετίσ.ς ή ΛάπηΟος &.πο τοu 

Β β ) - ' - Β 'λ ' ' ' Ι " ()- ' 'Α ) ' Ο' ' ί οι u .α. και 't"ljζ οcσι ειιχς και με ":ον \ocpociJ~ν προς νο:":ο ,οις oc επεκτε -
νοντο μέχρL -=-7,ς Κuρ·η•ιείιχς. 

'Υπο τ-fιν οcιyίοα τοu πνεuμοιτικοu φάρου τοu Γuμ•ιοcσίοu Λοcπ-ήΟοιJ ·ήνοuντο 

5λοι τοc 7pLyUpω χωp(οc, κώμοcι κocl κωμοπόλεLς. ' 11 ΦJνεpγο:ιr(ιχ είς τόν ΠΟCpΟC

γωγLκόν -:-ομέιχ τοv J(ιχpο:βα με -=-f,ν λiπ-r,Οο•ι, iξ ~ί.λοu, κιχl είς τr1•ι σuγκοινω
ν(ιχν Υιτοcν έξ ιiρzΊjς ά.οLά.λειπτος. Πρωτοποροuσε οέ ή Λά.πηΟος ΚΟ:L είς ..-ην 

εισοcyωyΥjν •i:>v πρώτων έπιβοιτικώv οcότοκι-rή-:ων μέ τοός 'Λzιλλέοcv .λωρο

θ~οu μέ -:ο ύτ.' ιiρ . Κ 2~3 κοιl κιχ-:-όπιν -:-;,ν Ιl ολuκοιρπον Χοc•ινίδ·r,ν μέ ...-ο ύπ' ά.ρ. 

Κ.31 σ.ίι-:οκ(νητοc. 'ΑΧλ' ώς προς τον Κοιροιβ~ν, έξ ιχ•)τοu ιiνεSείzΟησοιv ορο:

στήpιοι ιΧνΟρωποι, πολλοl -:ώv όποίων κocl κιχτ&. τούς κρίσιμ()ΙJς οίκονομικοι)ι: 

χρ6νο•Jς ά.τ.οο·ημοuσαν κuρίως ε1.ς -:-fιν ' \μερικήν. κ~ι tκ~νο•)ς διοοισχiλοuς, 

έπιστ-ήμονιχς κocl r.νεuμοcτικο•)ς ιΧvορες ·i) Κοινό-;-ης rι.u:-η οcνέοεLξε άλλοc κιχ!. 

ένΟοuσιώοεις πιχτρι<ι'}τοcς, OL όποίο ι κο: ι εlς τ-fιν κληιην τ-ίjς ι I οcτρf.οος κοιτιΧ. τούς 
' Ε~" β λ • ) , -'1> • • • • ·ο · , Λr.η•ιο οι κοc•ιtΥ.(ι\Jζ τ.ο .εμοuς εο<.ι>σcιν -:-ο ccτ.οcρων>> εις τ-ην ε νιΚΊjν r.poσ•ocyljν. 

"Εχει άκόμη ν&. έο.ιδείξ·η κrι.l λο:μπρούς μ&ρτuρες, τbν ίεpομόνιχχον Λιχuρέv•ιον 

121 



καρα-:ομr,Οέντα ύπο τών Τούρκων (1821) καt -:ον 18ετη ~Ιιχα~λ Γ. Τριφοίιλκη 
φονευΟέντα παροc τ-fιν Μ·ητρόπολιν Κερυνε(cχς (1931) κcxt &λλους &γωνιστοcς 

κατοc τον &πe:λευθερωτικον 'Αγώνα 1955-59. 

'Αλλ' ώς προς τον &τ:e:λευθερωτικόν έκe:~νοv 'Α γώνcχ ήjς ΕΟ ΚΛ καt ή 

κοινότης Κοντεμένου έπλ~ρωσε μέ τ-fιν ζω~ν έν~εκα τέκνων της, τοc όπο~α οι 
&νΟέλληνες τουρκοκύπριοι έπcχγ(~ευσαν τότε παροc το τουρκικον χωρίον Κιό•Je:λι 

χoct ~ολ(ως τοuς έξετέλεσαν έv ψυχρ<;>. ~ιδτι ή ολη περιοχ'fι τότε ..-ϊjς Λαπ-ήθου 

έτέλει ύπο &ντcχρ-:ικήν έπισ-:ροcτευσιν. Εuρε~cχν έθνικ·fιν 8ρά.σιν έχει νοc παρου

σιοcση μαζt μέ τοc γειτοvικοc χωρία 'Αγριθ&.κι, Σίισκληπον, "Α γ. Έρμόλcχον 

κcxt ή λcχμπροc κοινότης τοu Λά.ρνοικα τϊjς Λαπ-ήΟοu, το Οέμα τοu ύποίου ~έν 
έξοιvτλε~-:-οιι οvτε μέ ύλόκλrιρον Κεφοcλο:ιον. Διότι ό Λά.pνακοις -.Ύjς Λαπ-Γ,θου 

έχει παλαιοcν ίστορικήν παρά.8οσιν: Πώς καt οιατt ώνομοcσΟΥJ Λ&.ρνοικας καt 

πώς έχεί: ε•)ρέθησcχν &.ρχο:ί:ες έπιτίιμβιες πλιΧκες ~ καί. κίονες &.πο πεvτελικον 

μιΧρμαρον μέ διαφόρους έπιγραφοcς, οιεκρ(νε-:ο οέ 6>ς ή μ«λλον οcρχα(οc παροιφυοcς 

της Λοιπ-ήΟοu &κόμη κοιt &πο τοc χαρακτηριστικοc, τούς τρόπους χο:t τ-fιν σu

μπεριφοροcν τών κατοίκων, lοιοιιτέρως έκe:(νων ..-ίjς μεγά..λης ένορ(ας τ-Ίjς Λο:π-ή

Οοu της Ί\ γ(οcς Π αρασχ,εuΊjς έκ τΥ,ς όπο(οcς οί Λαρνακεί:ς προέρzον-:αι. Κοιt 
έχουν οuτοι νοc έπιοε(ξοuν ποικ(λΥ)ν έθνικ-fιν κοιt πολιτιστικ·fιν ~ραστ-ηριότητα, 

ocφou ώργοcνωσοιν μεταξu Ιί.λλων δραματικον 'Όμιλον, ποu έοι~ε πατριωτικές 

Οεοιτρι.χές παροιστά.σεις χοιt προς οφελος τοu Γuμνοισ(ο'J Λα.π-ίjΟοu καt OLOC -:-fιν 

σύστασιν έθνικών Συλλόγων εtς πο:ρο:κειμένοις χώμα.ς κοιt χωρία., &νοιοε(ξοιντες 

κοιt γe:ννα.(οuς προμά.χοuς της &γωνιζομένης Κίιπροu. 

Ό Λά.pνοικοcι; ..-Γ,ς Λα.ι.Γ,θοu καt τοc πέριξ χωρίοι, κώμες η κα.l κωμοπόλεις 
ποu πλοιισιώνοuν -:-fιν Λά.πηΟον, καt ή όποία. ύπ-ϊιρξε το έπίκεντρον τούτων ε!χον 

σοcν ποιροιφuοcοες οιuτ-ϊις οcποσπά.σει κcχ1 μέρος της Ίστορίοις της, ~ν μή κα.t τοu 

λοιϊκοu τ-ης Π ολιτισμοv, ώς προς οέ τ-fιν &.νωτέρω Κοινότητα τοu Λά.ρνοcκα 

-:-ίjς Λοιπfιθοu, ή όποία. εuρ(σκε-:α.ι ύπερθεν κα.ί. προς τοcς δπωρε(ας τοu Κόρνου, 

νοτιοουτικϊ;Ίς τΎjς Λιχπ~Οου, θοc ~ξιζε tοιαιτέριχς ίστορικ:ης έρεόvης. Καt OLOC 

τ-fιν παρακειμένην μον-fιν τΊjς Παναγlα:; τών ΚαΟύ.(!ωV, τοc χιχλοcσματα τ-ϊjς 
όπο(οις ε!να.ι έμ9ιχνΊj περt τον νοιόν της, ΠΟU οιεσώζετο, οcλλοc χα./. OLOC τον Ποtρα.

πλ~σιον οcγροτικον πα.λα:ιον σuνοικισμον προς τ-/ιν οχΟ·ην τοu ποτοιμοu τών Πα.

νιΧγρων . 'Ενδιαφέρει πότε ό συνοικισμός έκεί:νος ι~ρίιθη κοιt &.πο πο(ους είς 
~ - t I ~~ ( t I \ - \ 1 ') '/> \ \ 
-.1ν κατω9ερη εκειν"Ι)ν χα.pοcορα.ν, η οποια κα.ι. πα.ρειχε ''I" cχσφσ. ιειαν οια τοuς 
γεωργούς κα.t κηινοτρόφοuς κα.το(κους του, ό συνοικισμός Παληόμvλος. Διότι 

Ι>~ν πρόκειτcχι ό:πλώς περt τοπωνυμικοu, ά.λλοc περt κα.τωΚ"ημένου σuνοικισμοu. 

Ώς προς τον Λά.ρνα.κcχ ~έ Πjς Λα.π-ί;Οο'J, έκ τοu όποίου μα.ρμοcρινος στ-Γ,λη 

εuρίσκετσ.ι είς το Κυπριιχκον Μουσείον, οέν &ψήνει τ-fιν άμφιβολ(σ.ν οτι ά.ποτελε~ 

ιχuτη μέρισμα ιστορικών κειμηλίων οcπο τ-fιν ΛιΧΠΎJΟον . Άλλοc μ' ιχuτην, κcxt 

Ιί./J,η μαρμάρtνος σ7'ί;λη οcφιερωμένη είc; Λα.χά.pιον Λα.κεοιχίμονα. στρα.~ιωτικον 

τοu Μεγά.λου 'Αλεξοcνl>ρου - ~ πρώτ-η στ-ήλη οcφιερωμέV'Ι) είς τον Π οσειοώνcχ 
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- ά.φf,νοuν, κιχθωι; κιχt lJ.)J,ιx ά.ΙJ.ιχχο\J ΟL«<η~ορπισμένιχ ιΧρzαιολcιγικά. εuρf,μιχ-:-ιχ, 

νιΧ νο·ηθ?} ά.πό ποϊ:ί τιχϊ:ίτοc προέρχοντοcι. Διοc νά. &ποτελοϊ:ίν ά.κόμ:η κιχt μέχρι 

προσφά.τωι; ολιχ -:-<Χ περt τ-fιν Λά.πηΟον ο-ι..ημιχησΟέντιχ χιι.>ρίιχ μίιχν 'lστορικ·fιν 
lΛ.)..' ' π ~ ' ~ 1 1 

' 
1 'β )' .~ \ 1 

ru ιχ κιχι ιχριχσοσιακην σημιauργιιχν, ~ι:.ιu σιχν στε9ιχ•ιη περιε α. J,ε -:-r;ν J α.πη-

Οον την όπa(α.ν έκτισιχν ot Λά.κωνες. 
' ll tστορικη Λά.πηΟοι; μέ τη., περιοχ·ί,ν τ-ηι; κα.Οωι; κιχ/. ·fι λοιπ-fι τουρκο-
.. ι... Β' Κ' ' I ' ' ' ' ' ο ' ' πα.τηFΠJ ορειος u~ρος ιχνα.μενει -:-ουι; yrr,σιouς, τους ιxu-:-oz eινα.ς, -:-οuς ιχπο-

γόνουι; τοϊ:ί Ιlριχξά.νορου νcΧ έπιστρέyοuν έκεί είι; τά.ι; πρeιγονικ~ς -:ων έστίιχς 
ένΟιχ κιχt οιά. τ-ηζ βίιχι; έξεοιώzΟφιχν. Κιχt ·ή 'lστορίιχ ε!να.ι ιΧοιάβλ·ητ()(;. Τ·fιν 

Ό μονόΥ.λιτος ciρχιχίος νιχός της tεp~ζ μον'ί\:; ((/lαι·αγlαι; τΙJjν ΚαΟιί!!wΙ•>Ι (15 \vyo~cr.o•J) 

-;ΙJu &J.λο-;ε σννιιικισμοu /Ισληόμι•).ο; ;;οοφi τδν Λιiρ•ι:r/.ιχ -:';,:; λ'Χd,θΙJ•J, δ Lερruς -:-ou C.:-:-o(ov 
Πιχπιχ~ορδιivr;ς λ.ιχ-;ζ·ι;στuλλΥ,ς διcι:κρtνετιχι μετιχξ\ι οc/.λων, πρόσφuyιχt; δ! ,.ώριχ !εροuργεί 

εtς &γιον ~!'!)νCi της Ναοόσ"ΙJς στην Βόρειο ΜιχκεοQν(ιχν. 

Λά.πηΟον, ot έκριζωθέντες "ΕΙJ•ηνεc- κά-:οικοι κιχ/. -:-~ τέκ·ιιχ -:ών τέκνων ..-οuς 
οέν Οά. λησμονf,σουν ποτέ. Δι' ιχ•jτόν, lJ.λλως τε, -:ον λόγον συγκεντροuντα.ι 

έντιχϊ:ίΟιχ κιχt lστορικα οεδομένιχ OLcX τ-fιν Λά.π-ηθον χιχt τούς "Ελληνιχς κιχτοίκοuς 
7'ης. ~Ηοιν έΟvολοyικ·fιν στε9άνη•ι, ή ' Ιστορία -:-Γ,ς ό~οία.c οέν έ~ι-:ρέr.ει -:-ljv 
έξ«).ειyιν τών δεσμών, κα./. κιχ0' fJν -:-ρόπον ιχvτη τοvς πpοβά.λλει tο-ι:uροποιοuν-:-ιχι 

ιiντί ν' &λλοιωΟοvν. Διότι &πο τ-fιν Λακεδιχίμονιχ χιχί τ-fιν 'Λχιχtιχν, ά.πο τ<Χς 

, λΟ·ίjνιχς χιχt τ-ίjν Σπά.ρτην ~ έΟνrJλογικ~ !X'j7'f, στεφά.νη έzει τ-ίjν ιΧρ;ι.:f;ν ΚQ:L οzι &.πο 

-:-ό Τ ουρκεστ<Χν :η την λl ογγολfα.ν. 'I Ι 'Ισ-:ορ(« κ:ι:l/.ι λ:ι:ί:κοι; ποΧt-:ισμός, ποv ιΧνε
πτόχΟη έπί χιλιετ-ηρίοιχς είς τ-fιν ΛιΧπηΟον. ά.ποκιχλuπτοuν τ-i;ν 'Αλ~Οειιχν ιχ•jτ-ήν. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 



ΠΛΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧι ΕΣ ΤΟ)' ΛΑ<))' Tin:: ΛΑΠΙΙΘΟΥ 

ΕΙΣΑΙΏΓΗ 

ΤΕΧ!' 11 ε!νcχι -ή έτ.:ιδεζιότ-ης <11ς προι; τ-ή ν έκτέλεσιν ένοι; zειρωνιχκτικοu lρyou. 
~ • λ ' ! ' ' ' ' ' έ ' - ' 'Ι επαγγε μο:τικ-η ικο:νοτηι; κο:ι εμπειριο: για φο:ρμο"(/)'1 τεχνικων γνωσεων 

στ-)ιν πρaξιν, Lκιχνότητος κιχt έμτ.:εφίιχι: τ.:ο•J κιχ-:ότ.:ι μιχΟί;σεω' ιΧτ.:οκ-:-ών-:-ιχι 

μέ την cΧσΚ'ησ-η στ-ίjν τέχvη μέ Π,ν ένοε~ειγμέ•rη κιχτιΧλληλο μέ0ο8ον. '11 έκτέ
λεσις είοικοίί τινος ~ργοu τέy_'Π)ζ πρέπει νιΧ. ε!νο:ι σύμφωνος κιχt νιΧ. σuνοuάζετο:ι 

μέ τοuς ιΧτ.:ιχι-:-οuμένοuς δι' έκιχστον Ε!ρτον τεχνικοuς κιχνόνες κιχ-:-εργιχσίιχς μέχρι 

τΎjς ιΧποπερο:τώσεωι:; :η μετιχτροπ-~ς τοv. Τέχvη ε!νιχι έπίcrης ή οιΟ: -:-C>ν ιΧ•Jο:γκιχί

ων τεχνικών μεθόδων κιχτεργιχσ(ιχ οίιχσδ·~πο-:-ε πρι:>τηι; ιΧκιχτεργάστο•J uλ-ης σέ 

βιομηχιχνικΟ: έργιχ, προϊόν-:ιχ -:έχν·r,ς χιχ-:άλληλιχ, χρ·ί;σψιχ κcχι ιΧτ.:ιχριχί-:-ιj-.ιχ γιιΧ. 

τον ιΧνθρι.'Jπινο βίον, έχε(νων ίοιιχιτέρως, ποu cr_(ετ(ζοντο:ι μέ τ-ίjν γεωργικ·Ιjν 

παριχγωyή, τΥ)ν τροφ-fι, τ-ίjν στέγασ-η, τ-ίjν ένοuιτι;, μέ τΟ: ~μεσα δ·ηλιχδ·ίj τ.:ροβλ~

μιχτιχ τ-~ς ιΧνθρωπίV"Ιjς οιιχβιώσεως. 

'Όλιχ σχεδον τΟ: χεφωνακτικΟ: έργα κατά τοuς ιΧρχαίοuς χρόνοuς κιχι μέχρι 

ιΧκόμη τών ιΧρχών τοu ιχίώνος μο:ς χιχτεσχεuάζ(jν-:ο στ-fιν \άτ.:ηΟο &τ.:ο άνΟρώ

πινα χέριιχ, μέ βοηθ~μιχτα τεzνικιΧ. έργο:λεi:ο:, ποi.ι κιχτεσκεvάζοντο κι αuτΟ: 

πά.λιν «πο &.νΟρώπινο: χέριιχ, χο:t ποu έκτοτε zρΎ)σίμεuο:ν γιιΧ -:-ijν γεωργίιχ, τ-ίjν 

στέγαση, την τ.:ιχραγωyf;, τ-ίj•J Ε!νοvσr, χιχt γιιΧ. τ-fιν Ο"J"(/.Οινιο>νίιχν ιΧκόμΥJ. "Ολα, 

λοιπόν, τΟ: χρ~σιμα έχεi:νοc προΊ:6ντα τ-ηι: χς.ιρωνακτικΎ)c τεχνιχΥις πιχρο:γωy'ης 

ιΧπιχριχίτητιχ γιΟ: τον ιΧνΟρώπινο βίο, κο:λοίίν-:αι έργιχ λιχ!:κΎjς τέzνης. Γιιχτί σέ 

προηγούμενα: χρόνιιχ οέν ύmjρχον έργοστά.σιιχ μέ είδικιΧ. μΥjzο:ν·ήμο:-:ιχ γιιΧ. μιχ~ικ·)ιν 

πιχριχγωyή, βιομrιχιχν(ες πού νΟ: κιχτασκεuά.ζοuν ολιχ τΟ: ιΧπιχριχίτητιχ έκείνιχ εlδrι 

τΟ: όπο'iιχ κιχt ιΧπο τtς ιΧρχές τοu Κ' ιχι, κιχt ίδιιχι.τέρως μετιΧ. το Β' Π ιχγκόσμιον 

Πόλεμον, ιΧφθονοuν σέ ολες τtc μεγά.λες βιομηχιχνικές χώρες τοu κόσμου. 

ΆλλΟ: κιχί πιχρά τ-}ιν τιχχεΙιχν ιΧνιΧπτuξιν ιΧπο τοu Ιιl' ιχι τΎjς ΕuρωπιχίκΎjς 

β Ι I ~ Ι ' I I β Ι β Ι "~ ι 
ιομηχανιας, ιχτ.:ο την οποιιχν παpΊjγοντο cφειιχ ιομηzιχνικ« ειοΎj, Κ'Jριως 

ιΧτμομηχιχνιχ(, πλοϊ:α, σιοηροδρομικιχi. άμιχξοστοιχ(ο:ι, πολεμικος έξοπλισμος 

λ Ι Ι •• \ β Ι οΙ~ ~~ ' Ι _..\. κ Ι I < 
κ .. π., τιχ εuρωπιχι.κιχ ιομηχιχνικιχ ειο'Υj οε;ν εισ-ηγοντο σ .,1ν uπρο, γιιχτι οι 

1{ 1 λ ' .1. ό ( , ' θ ' ' ' ' uπριοι κιχτιχνιχ ωτιχι ,1σιχν τ σον ικιχνοποιημενοι κιχι σu•rη ισμενοι ιχπο τιχ 

έγχώριιχ εlο·η λο:ϊκΊjς τέχνης, πού κιχμιό:ν προτίμ·ησιν οέν έπέοειξιχν κιχl μέχρι 

προ 50ετίας &κόμη, γιΟ: τά βιομr,χιχνικ« εlο-η 7r,ι: Εuρώπης. Γι' α•jτό κιχl ή 

λιχϊκη τέχvη ιΧνεπτ\ιχθ·η σέ δψιστο βιχθμο στ-ίjν Λά.πηΟο, γιΟ: ν~ θεωρ·fj-:-οcι πρωτο

πόρος σε 15λοuς σχεοον τούς κλά.οοuς τΊjς λιχί:κΊjς τέχν·ης. rι· ιχuτοuς τeιuς λό-
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γοuς OL τεχνίτες τ-ίjς Λα.π-ήΟοu εχοuν μα.κριΧ.ν πα.ρά.~οσ·η σ· ολοuς σχεSον ':'ΟUς 
τομzίς τΊjς λα.'ίκ'Υjς τέχνης, πολλο!. κλι:Χ.~οι τ-'ί)ς όποία.ς γιιΧ. όλόκληρει; έκα.τοντα.

ε-:-ηρ(~ες κα:τέστ-ησα.ν πρα.γμα:τικ~ς βιοτεχνίες, στl.ς όπο'Lες έργά.ζοντα.ν έκα.

τοντά.~ες τεχνίτες, οίκογένειες κα.t μισΟο~οτοόμενοι βο"Ι)θοL. Κα.t μεταπολε

μικώς &κόμη ( L946), χα.!. πσ.ριΧ. τ-i}ν σuνεχΊ'j έκ τοu Έξωτερικοu εtσα.γωγΎ)ν 

&<;>θονίσ.ς βιομ"Ι)χσ.νικών εlδών -ή λα.Ί:κ·iι τέ-,<.ν"Ι) έσuνεχίζετο στ-}ιν Λά.π-ηθο κα.νο-
- \ ~ ·~ - ( , έ \ \ ' , !:' \ β νιν.ως, μερικοι κ"α.οοι τ-ης οποια.ς κσ.τ στ-ησα.ν με την α.νσ.πτυ..,η τοuι; σε ιο-

":'εχν(ες γιιΧ. νιΧ. συνεχίζονται κα.Ι. σ-ήμερα. στ-}ιν έλει'ιθερ·η περιοχ-ή τ-ίjι; ν-ήσου κσ.1. 

οπου Λα.πfιΟιοι τεχν!:τες εχουν Jή~'1) έyχσ.-:α.στα.ΘΊj. 

Ί Ι λα:Ί:κΎj τέχν-η, ποίι εχει μσ.χριν-i)ν πα.ρά.~οσ-η στ-i)ν Λά.πηθο. κα.Ι. στΎ)ν 

όποία. ~ &νιΧ. χε'Lρσ.ς Έργα.σίσ. άνα:φέρετα.ι, ε!να.ι πολόπτuχος χα:!. χωρίζεται σέ 

πολλούς είοικοίις χλά.οους, ~εν πρόκει":'α:ι Ο"Ι)λα:~·iι γιιΧ. μιΟr. κσ.Ι. μόνη τέχτη, με 

τ-fιν όποία: b πλ·ηθuσμός, σχεοον ολος, της Λσ.π-ήθοu ~σχολε'Lτο . 'Αλλ' ·ή λσ.!:χ·ΙJ 

&πσ.σχόλ"Ι)σ-η έχά.λuπτε ολοuς τοίις κλά.~οuς ~ τομείς τεχνικώς κα.τιΧ. μεθο~ιχό, 

συστηματικό, έπωφελ~, κι:ιινωνικον -:ρόπο, &πα.ρα.ίτητο γιοc τ-i}ν &νΟρωπίν"Ι) 
~ β' Κ ' ' - ~' 6 ' 1 

~ 1 έχ 'λλ' ' ''λ οισ. ιωσ-η. σ.ι α.φοu οεν πρ κειτα:ι για. μια., μονα.οιΚ"Ι), τ v-η ιχ. α. για. ο ες 

σχεοον τl.ς τέχνες, με τές όποίες ό πλ·ηθuσμος της Λα.π-ήθοu κα.τεγίνετο γιιΧ. 

μακραίωνα. περίοδον, ώρισμένα. εLO"I) τ-fις λα.ϊχΊjς τέχνης έ":'ελειοποιήθησα.ν σέ 
ύψιστο βα.θμό, γιοc νοc συνα.γ<•)'Jίζωντα.ι τιΧ &ντίστοιχα. εύρωπα.Ί:κοc εLO"I) χα.!. μέχρι 

άχόμη τών &.ρχών -rou Κ' σ.ι rισ.τί, κσ.Ι. τοuτο είναι γεγονός, οί λα.Ί:χές τέχνες 

στ-i)ν πρω-:οπόρο γι' σ.ύ-:ές Λό:πηθον, άπετέλεσα.ν μιοc σuνεχΊj, &.οιάκοπον &.ν&-
~ β - -λ - \ \ I 6 \ 

πτυc;η ιοτ:::zνικΊ,ς προγονικης κ ηρονομια.ς, ποu χωρις κα.νενα. πρ σκομμα. για. 

πολλές έξ α.ύτών, όδηγοu•J πέρα κσ.Ι. ά.πό την ΠροχριστιανικΎ) χιλιετ-ηρίδα.. Γιατί, 

κα.i. τοuτο είναι cf.νο.ντ(ρp"/)":'0, ε!να.ι μιοc Κλ"Ι)pΟνομιιΧ. πα.ρα.λ·ηφθε'Lσα. ΟCΠΟ οcpχα.(οuς 

-cη:νίτες προγόνους χι έσυνεzίσθη, οιετ-ηρήΟ·η, &νεπτόχθ"Ι) χα.!. οιεοόθ"Ι) &.πο 

Λο:πηΟίοvς τeχν'ί:τεc: σ' ολο τον Κuπρια.κο χώρο. Γιο:τ(, κα.t ε!νο:•. τοuτο ε\ινό"Ι)

το, τ.:ώς ~ Λάπηθος στl.ς λαϊκές τέχ•Jες uπΊjρξε οχι μόνο πρωτοπόρος, &λλιΧ. χα.!. 

πρωτότυπος χα.t προνομιοuχος στΟr. περισσότερα. εί:ο"Ι) λα.'ίκΎjς τέχν-ης, ~ κα.τα.

σκεu·ΙJ τών δτ:ο[ων διε:δόθ"Ι) κα.l σε άλλα. ά.σ':'tκιΧ. χα.t ά.γροτιχιΧ. κέντρα. τΎjς ν·ήσοu 

μέ τΎ)ν έγκα.τάστσ.σ-η Λα.ΠΎJθίων τεχνιτών εtς α.ύτό:. 'Έτσι οιεσώθ-ησα.ν κα.t 

μετεδόΟησσ.ν, χα:!. τοuτο εrvα.ι πασιφανές, μέχρι τών χρόνων μας, OL διά.φορες 
λσ.'ίκες τtχνεc πού &.vεπτόχθ"Ι)σαν χα.!. Ίjκμα.σα.ν στ-/ιν Λά.πηθο, κα.Ι. διοc τών όπο(ων 

περισσότερον έξuπηρετήΟη, γιοc α.tώνες όλοχλ·ήροuς, ό &γροτικος χυρ[ως κόσμος 

τ-ης Κόπρου. 

Είvα.ι άξιο Οαυμα.σμοu, χαl τοuτο &οιαμφισβfιτητο στοιχε~ο. το γεγονός 

οτι ot άνθρωποι έκείνοι, με έφόδια: την χεφωvα.κτική τοuς τέχτη, κα.τώρθωσαv 

·• 6 • • β • ' λ ·~ • ' ' ' • ' λ ~"' r-oz.ι μ νο να. επι ιωσοuν για χι ιετ-ηριοες επα.νω στ-ην στεν·η εκεινη ωριοα "Ι)ζ 

τ-fις βορε(οu Κόπρου, ό:λλιΧ. καΙ. tστοριχώς νιΧ. οια:πιστοuται ·ή uπαρξ·η &πο χιλιε

τηρLδων ":'ou έλληνικοu π/•ηθuσμοu τ-ηc κοινότητος Λαπ-ήθοu, ·ή 'Ιστορία. τ'ίjς 

δποίας δεν έξα.ντλεL":'α.ι με οσσ. συνοπτικώς περιεl<ήφθησα.v στο πρώτο J\.[έρος 
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ή)ς πιχροόσ-ης 'Εκ8όσεωc. J\ιχ-:1. ~εν ε!νιχ~ δuστιιzώς εi.ίκολον, κιχt γι~ -:-r/.ις 

δ•jσμοιρως zρόνοuς ;:ou 8ι:::ρzόμεθ:χ σ-f,μερον, γι~ μι.:i :;;•jι-•j-:-ψη κιχt ;;οΜπλε·η"f) 
' " - ο, \ \ .ι, ' - \ β ο ' '~ σu'(.ι.ρι-:ικ·η ερεt.ι•Jιχ -:o•J εμ~-:οc κιχι. σε rιr,ouc -:οuς -:rJμε~ι; με ιχ ιοc κι ε:;ον•Jχι-

~.~·~ ''' 1(' \< '' \Τ '' στικ·.1 οιεισοuσ-η σ ιχt.ι":'Ο. · οι~ γιιχ-:-~ ·η προγονιχη ΚΛΊ)pονομιιχ εινιχι μιιχ εποu-

σι<f)δης πτιιz·>ι τ-fις Ί σ-:opt~C' τόσο βιχσικ-ΙJ :αt &:>Μ.ιrεισ-:-ος, ΠΟ'J πιχρ' ολες τtς 

οριχμιχ-:υd:c σuν0'Ιjκες, '7tζ σκi:Ιjρες ~'JΚιμ.ιχσί:::c-. -:tς !iνι:.ιμ:χλzς .ι.ιχ-:ιχσ-:ά.σ:;;ι.ς ·ί; 

Κοιν6>ΙJς •7,ς Λιχπ-f,θοu έπέζ-ησε. έπεκροc•φε. fικμ.:χσ<. κιχt ~ι:::η;?+,Οη μέzρι 
κιχt τον Ίοόλιο τ<Jίί l!J71ι. Κά.τω, λοιπόν, &:πο σι;νΟΊ\χες &ν-:-ίξοες δ λα.ος τ~ς 

ΛιχdjΟσ•J, zωρl.ς ν' άποσ•J•J-:-<:ΟΥι. ν' &:λ/.οιωθΊj ·r. VOC έκλείφη, ~ιετ-ηρ+,Οη άκμ.α.ίος 
μέzρι προσιτ;&:-:ι.ις κιχί zcίρ·η 7(,ς μ.ιχκρ~: βιο-::;;zνικι;ς σ-:ιχ8ιο~ρ<Jμ.ί:χς ':0'). > \;;rJ

δεικνόει το γ:;;γον~Jζ -:οίί-:-ο •fιν άκιχ-:ά.βλη-:-ον θέλΎ)σ"Ι), τόν ζyιf.ο χιχt τ-/jν έπψ.ο'J'fι 

πού δια.κιχτείχοντο οί περινοόστιχτοι λιχϊκοt τεzνίτεc, ot περισσότεροι τών όποί
ων c1.γράμ.μ.ιχ-:οι. πc~c ot λιχίκ~ς -:έχν:;;ς }.Ιjιχν ζω-:ικ·r,c <τljμ.ιχσίοcς γι:Χ τ-/jν άνά.π-:•Jξ·η 
-:ou τ6ποu. κιχt ι:>c έκ '":(J\J":'O'J βιώσιμες, ι.ρ·ί;σιμ.εc; κ:χt οc;;ιχρ~iτ-rι-:-ες Χψι~ έξ:;;

λ(χ0ησα.•J σε χuριrJν έπά.yγελμιχ 'fι ΚΙΧL ljε μ.ικpοβιομ.ηχιχν(ες, f.<•>ρl.ς 'JOC t)πocpzoΙJV 
γιά: τ-fιν κιΧΟe: μιά: εtδικοc μ'Ι)χιχΨήμιχ-:α.. 

~tε τ-~ν τ:ροσ<•>t:ικ~ το,Jς έπινΟΥj7ι.κ67"'ιr:-~ κα-:-z~;~.ε•jχζα.ν r)t ~Οιο~ tξαρ7"ί;μχ

τιχ '(ι έργcχί.ε~Ο: γι~ κfθz ~tΟ~Κό":"'Ι)':':Χ Κ:Χί zρ·f;σ-η. Πt./J μ' :xu-:ti_ δ~εUΚrJλ'Jνιχ.ν όπrJLΙΧ

Ο'fιΠΟ't'ε έργιχσ(σ..ν κα.τοc πpιχκτικώτερο κιχt οίκονrJμ.ικ<:>-:-εpο τρόπrJ άπο μιοc μ·η

χιχ•JιΚ'/j σuσχεuf.. " f~vcx άπλοuν πιχρά.8e:ιγμcχ e:ίνα.ι πεισ-:αό τ-Ί;c έπιν<J·r,-:ικό•ητοc 

:χ•j•fιι; κιχ!. χιχριχκ-:-ηρισ-:ικb (:)c; πρbc -:-fιν άπο-::;;λεσμσ..-:-ικό-:-η-::χ -:-ι;ς zρ·ίjσ:;;ώς -:-ou: 
'Ότιχν δεν Ι.ιπ-f,ρχ<Jν ot «γερο:νο\Ι>-μ·ηχ:χνικοt &ν'.ι'~ω-:-'fιρες βα.ρέω•J ό:ν-:-ι.ι.:::ι.μ.έ

νων έχpΎJσιμοποιεt-:ο ή τρrιzιχλ(ο: γιά: c1.νuyωrτη βα.ρi7)•J πω) οι ί:~ιοι.. ot λο:-ίκrΛ 
τεzν~τες κατ:;;σκεΙ)α.ζιχν . .λένοντlς τιχ μt χον~pο σ-;.οιν!. -:-oc βο:ριοc άν-:ικε(με•Jσ.. 

\ \ οΙ β - 't 1 \ .ι"\'" \ I \ t ... I \ 
σ>η μια ιχχpΊj, -:ρα. ο•Jσιχν ιχπu -:-r,•J :χr.ι:"ι -;r; σ-ι.οινι, -;ο r;ποιο πe:ρισ-;ρειτ;ο-;οcν σ-:ο 

σ.ίιλα.χωτο χο:ροϊ.ιλι -:Ύ;ς -:ρrJzcχλίας κιχ.!. -:-· ~νέβcχζα.ν σ-:-b uyoς ποi.ι τα. ·fιOzλttν. 

'Ι1 έπψοv/j κι έγκαρτέρ·ησ-η σε σuνl>uιχσμο με •fιν έπινδηση χιχt ,ην φιλοπο•Ασ. 

σuνe:τέλεσα.ν στ-Ι) ~ημι.οuργιχότη-:ιχ, ά.νάπτυξ"f) κcι!. πρόοl>ο τ-ης -:εχ'JικΥ,ς πα.ρα.

γωrf.ς σε ολο•Jς -:-οi.ις -:ομ.εi:ς κιχ\ γι:Χ σ•;νε-zεϊ.ς ΖΚIΧ7()'170:Ζ7fιpίοες κιχ-:έστ-ησ:χν 

ά.ξιοζfιλεu-:ον τ-fι•ι Λά.r.ηΟο, τ-ϊ;ς όπο(ιχς τά: , 1 α;-r η Οι ιύτικα εi:~η τέ-J..VΥjζ ·fισιχν 

παγκuπρίως γνωστοc. Κι οχι μόνον γνωστά: άλλά: χο:t περιζ~τητιχ ~σαν, γιοc νοc 

έγκιχΟ(στιχν-:-ιχι μονίμως στά: ~ιάφορ« έμπορ~χά κέν-:ριχ -:ών πόλεων με:-σ..πω/;η

τιχt l>ια.θέ-:ον-:ες -:ά: εϊο·r, λα.!:κΊjς --;έ-ι.vι;ς τ1 κ::ιt νοc περιέρzωνται, -:ιχ~ιόεuον-:ες ?ι.π;, 
χωριb σε zωριb -:-oc άγρο-:-ικοc l>ιιχμ.ερίσμοι--;ιχ κιχt στά: έπιχρzια.κιΥ κέv-;ρα. έμ.πορεu
όμενοι τΟ: Λιχ.:τηΟιιΙιτικα προ'L6ντιχ τέχνης κιχ.!. σ' ί)λει; τtς έμποροπιχνηγ{ιρεις 

ι:) ι; χα.ί καθ' έκά.στ-ην Π αριχσ-..ιεu~ν σ-:-ίjν Ό \γ ο ρ :Χ τ-7,ς λε•Jκωσία.ς, έκθέτοντες ο( 

μ:::-:ιχπωλrιτσ..t πρbς π<~i:r,σ"fj ι.-λκιο:κοc χσ..t γεωργι.κά: εϊό·r, i-rLiκ=f.ς --;έχνΎJζ. 

'Εκ πα.ρα.λλ·ήλοu r.ολλοt έπισχ.έπτα.ι έξ άλλων μερών τ·r,ς vήσοu προσ-ήρ

χοντιχν ot l~ιoL στfιν Λά.ΠΊ)ΟΟ, για. νοc πα.ροuσιά.ζε--;ιχι μια. οια.ρκ·>ις κιχΟ'Ι)μ<:ριvΙ; 

κ(•rηιτtj έχιχ-:-ον-:-οcοων ά.γορα.σ-:ώ•J γL:i •fιν r.poμ·f,Oε~oc Sιιχ?όρων έργα.λε(ων -:-7,c 
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l8ικ~ι; των προτιμ·ήσεως χα:!. κα:τα:σκευης, ά.λλcΧ κα:t γιcΧ έπι8ιορθώσεις &.κόμη 

γεωργικών η &λλης εί8ικότητος έργα:λείωv. 'Αφοu τcΧ προ'ίόντα: λα:Ί:κΊjς τέχνης 
σd'J χρ·ήσιμα Κ(f.L ιΧπα:ρα:ίτητα: γιcΧ τον κα:θ·ημερινο βίο ~σαν πα:ντοu περιζήτητα:, 

ΚL ώρισμένα: tξ·~γοντο άκόμη ΚGtL σe γειτονικeς χώρες, στLς όποί:ες 8eν ε!χα:ν 

ά.κόμ·η 8ια:8οθΊj τcΧ βιομ·ηχα:νικcΧ εΊSη τ-Ίjc; Εuρώπης. Κα:ί, ώς προς τοuτο, uπΊjρ
ξαν σαφείς ένδείξεις 6τι προ τοu Α' Παy..ιοσμίου Πολέμου είδη uφα:ντουργίας 

έξ·ήχθ-ησα:ν ά.πο τ-/ιv Λά.πηθο, οχι μόνο στ-fιν Αίγυπτο, ΑtΟιοπ(α:ν χα!. ΣουΜν, 
ά.λλcΧ κα:Ι. σ' αuτ-}ιν &.κόμη τ-/ιν Γrι.λλία: (κυρίως λινομέτα.ξα: ε'C8η) . Ε!νιχι έπίσης 

γνωστόν οτι ώρισμένα: ε'Cδη κερα.μεικ:ης τέ--,(νης, μυκηνα:Ί:κ:ης έποχ=tjς, τέχνης 
ιΧπο τtς ιΧρχα.ιότερες στ-fιν Λά.πηΟο, ά.λλcΧ κα.t όρειχcί.λκινα: ε~8η ιΧνευρέθησα:ν σΕ: 

ά.ρχιχιολογικούς τά.φους σΕ: χώρες τ-Ίjς 'Εγγύς Άνιχτολ:ιjς (Φοινίκην, Άσσυρl.α.ν) 
προερχόμενα: καt τα.uτα: έκ Λιχπ-ήθου. ΔιότL έκ πιχρα.λλήλου μΕ: τtς τέχνες οι 

Λαπ-ήθιοι, 8ιιχτ-ηροuντες ί8ικήv των να:uσιπλοtαν, ε!χον πά.ντοτε έμπορικ·fιν έπι

κοινων(ιχν μΕ: χώρες γειτvιά.ζουσες μΕ: τ-fιν Λά.π·ηθο. Ε!να:ι γεγονος πώς μαζ!. 
μe τ/.ς έπιτυχείς τε',(νtκeς έπιΟόσεις τών κατοίκων ΚCXL στην μα:κρα.(ωνα: πορε(α:ν 

τοu βίοu των στ-fιν ί:διά. τους τ-fιν ποcτρίδοc OL Λοcπήθιοι uπ:ιjρξα:ν τεχνίτες πολυει
~εί:ς, πολύ1r.υχοι, πολυπράγμονες, δρα:στήριοι έμποροι κα:t &ριστοι κα:λλιερyητιχ!. 

κιχ!. παραγωγοί. 

Ε!να:ι ιΧξιον είδικΊjς μνεία:ς κα:t τοuτο: οτι μΕ: τtς λα.Ί:κΕ:ς τέχνες κυρίως OL 
κά.τοικοι της Λα:πΎ,Θου ε!χα.ν συνδεθΊj ά.πο οcίώνων σΕ: τρόπο χα.!. σΕ: βα.Ομο ά.κρι
βεία:ς, ά.ποοοτικότητος, λεπτομερείιχς, χα:λλιτεχνίοcς σε σχ:ημα: κα:t μορφή, 

Κι ά.να:ντφρ·ήτως σe ποιότητα:, πού το κά.θε ε!οος νd: ε!να:ι τέλειο μe την έπεξερ

γιχσ(α: χα:!. κα.τα:σκευ·rι του. Κα:!. τοuτο οφείλετο στο έφευρετικο κιχ!. συγκεντρω
τικό τους μυα.λό, στον ζΊjλο κιχ!. στ"fιν φιλοπονία:, ιΧλλcΧ κoct στην ιΧμιλλά. τους 

yιa κrι.λλίτερη πα.ροcγωγ"/ι μΕ: την λεπτομερέστερη έπεξεργα:σ(α:. τ ρα.νΥ) τοότων 
ά.πόδειξη ε!να:ι ·}ι διοcτήρηση, συνέχ,ιση κι έπικρά.τ-ηση γιcΧ χιλιετηρίδες τΥjς λα:Ί:

κΊjς τέχvης στ-fιν Λά.πηΟο, ot φιλότψ.οι -:-εχνίτες τΥjς όποία:ς, μΕ: τ-fιν έπινοητι
κό-:-ητα: πού τούς 8ιέκρινε, ΟσΟ ά.γpάμμα.τοι ΚL &_ν ~σαν, Οtεκρ(νοντο γtd την 

είιμέθοοον έπεξεργα:σία: κιχ!. κα:τα.σκευή, τ-fιν γεωμετρικότητα: κιχ!. ποιότητα: 
' - \ .\. ι \ ~' θ ι ' ' \ 1:\λ -στο Cί"'ι("!Jμet. και τ-,1ν χρησιμοτητιχ, την Κα.Λιχισ ησιιχ κα:t cι.ντοχ·η ων των κα:τα:-

σχεuα:ζομένωv πα:ρ' α:ίιτών ιΧντιχειμέvωv. Έξοcίροντες οΕ: τ-fιν έπινοητικότητιχ 

κιχ!. τlς ίκα:νότ-ητές των σε ολοuς τούς τομείς τ-Ίjς λα:Ί:χ'ης τέχνης, οΕ:ν πρέπει νcΧ 
πα.ρορα:θ:η το γεγονος οτι κα:τα. τα. πρώτα: έτη τ'ϊ)ς 'ΑγγλικΊjς χοcτοχΊjς έπενόησα.ν 

κιχ!. την έχκοπ-fιν ά.ργυρών κερμάτων μΕ: τ-fιν κοcτcχσκευ·fιν είοικΊjς φόρμας (κιχ

λούπι)' πού οΕ:ν διέφερε καθόλου ιΧπο το πρότυπον, μ' έλα:χίστην μόνον οια:φορcΧ•ι 
τΥjς λεπτΥjς περιφφείοις κιχ!. στο σημείον τ-Ίjς όπΥjι; ένθα το μέταλλον έχύνετο 

στη φόρμα., ~ όποία: προUπέΟετο λεπτ-fιν έπεξεργοισία:ν κιχ!. έφο:ρμοyήν. Κιχ!. 
- ι β β 1 > ι ' ' ' λ ι ξ' -τουτο, πα.ρα.νομο ε οιιως, α.νοιφερετα.ι σα.ν μιο: μικρ·η επτομερειcι. μετοι υ των 

ποικίλων τεχνικών οριχστηριοτήτων των τελευταίων Μο έκοιτοντcr.ετηρίδων 

γιcΧ τούς ":'εχνίτες .-ης ΚοLνότητοι; Λα.πήθου. 
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Διότι οί διιfφοροι τομείς τ-r,ς λο:ϊκ1,ς τέχνης, ποu οτή συvέχειο: &vο:φέροvτο:ι, 
~ γι Q ' 1 ' ' ' ' ' Λ' θ > ' ' _..). ' ' οιει:;-ηχ ησο:v cxπu ":'Ί)ν πο:νοcρχο:ιο:ν επο;ι,:η σ":'Ί)'J ο:π-η ο, σ ο:vτ-η , ,1•ι ο:ρχο:ιοc 

πόλ'η ποu προUπ-ίjρχε στ-Ι]ν Κuπρο μο:ζl. μέ ~λλες &ρχο:ίες πόλεις τ-r,c; νήσου, στLς 

δποίες /)μως aεν πο:ρετηρ·ήΟ'η Υι ίδιο: τεχνικΎj δρο:στ-ηριότης ποu ιΧνεφά.v·η στην 
Λιfπ-ηΟο. Kcxt .:ητο:ν τοuτο φυσικον έθνολοyικο κcxt tστορικο έπο:κόλουΟο, έξο:

κριβωμένο κcxt έπιβεβο:ιωμένο άπο τlς ιr_{ετικές μέ τ-Ι]ν έπιστ-fιμη της Ίστορίο:ς 
ιΧρχο:ιολοyικές μελέτες κσιl έρευνες. Διότι ot λο:i:κές τέχνες στ-Ι]ν Λά.π-ηθο έχουν 

μσικριΧν πο:ρά.~οσ-η I ποu &νά.yετο:ι στοuς χρόνους τών Μυκ'ηνοcίων I α. ν Οελ~σ-η 
κσινεlς νιΧ ιΧνσιaριfμΥ) στlς βσιθιές Ι.στορικές ρίζες μέ σ-ημο:τοδότη -:-Ι]ν ιi.γγειοπλο:

στικΥj-κερο:μεικ·Ι] τέχνη, ·ή όποίο: έκτοτε κcxl μέχρι σ-ήμερον &κόμη Ο"'J•ιεχl.ζετο:ι 

ιΧπο ξερριζωμέvους φιλότεχνους &ριστοτέχνες &γyειοπλιiστες. ' .\λλ' -ή ιi.νοcφοριΧ 

στtc; λσιϊκές τέχνες, ποu έχουν μσικριΧ•ι χρονικ·Ι]ν πο:ρά.δοσ-η σ-:-Ι]ν Λ&m;Οο, κcχτοc

yροcφετσιι στ-Ι]ν σuνέχειο: κο:Οως ot οcνΟρωποι τ-ϊ;ς περιόδου τών Μο Πσιγκοσμίων 
Πολέμων, οηλσιο/j τοu σιιωνοc; ποu διο:νuομεν κιχt προ τ-~ς τουρκικ~ς εtσβολΎ)ς, 

τ1.ς έχουν άvτικρuσει, τ1.ς ε!δα.ν νιΧ διεξιfγωντοcι κο:t τ(ς ξιχίρουv ~ τ1.ς έμελέτησο:ν 

μέ κά.Ο~ λεπτομένεια.. Ε!νο:ι δέ yεyoνoc; ιΧνο:μφισβήτητο πως έτελειοποιήθησσιν 
κιχ/. ~κμα.σο:ν ο:uτές στην Λά.π-ηΟο κσιl μέχρι τοu τέλους τοu 13' Πιχyκοσμίου 

Πολέμου, μετιΧ το τέλος τοG όποίου τιΧ βιομΎJχο:νικιΧ προϊόντο: τ-7,ς ΕuρώΠΊJς 
κο:τέκλυζο:ν την πο:yκόσμιον Ί\γορ&ν. 'Ασχέτως ομως μέ τοuτο (yιoc τιΧ έξ 

EuρC:>Π'tJς ε!σο:yόμενο:) f. Λιfm;Οος u;τf,ρξε πρωτοπόρος κιχ/. yι:Χ πολλές έκο:τον
το:ετηρίδες στ-/jν πολύπτυχη λο:ϊκ·Ιj βιο-:-εzνίιχ ποu &πσισ-ι.ολοGσε -:-0: 4 / 5 τοu 
πληΟυσμοu της. 

Ώς προς τ-Ι]ν πολUπτυχο λο:ϊκ-fι βιοτεχνία: ποu &νεπτUχΟ·η κιχl ·fικμιχσε στ-/jν 

Λιfπ-ηΟο δέν χρειά.ζοντο:ι Ι.στορικές ΠΎ)yές. Διότι ή σuνέχειιχ ήκολοuΟφε μιιΧ 
μιχκριχίωνο: πο:ρά.δοσ-η, χωρl; διο:κοπή, ποu ιΧπετέλεσε β(ωμο: τοu πλ·ηΟυσμοu 

κιχΟ' 15λες τ(ς έκφάνσεις της ζωΎ)ς του, πιfνω στlς όποίες ή ' [στορίιχ &φ' έο:υτης 

θεμελιοuτο:ι, iί.ν κα:l &διά.σειστιχ Ι.στορικιΧ τεκμ·f;ριιχ yιιΧ τlς λο:ί:κέ .. τέχνες ποu 

&νεπτVχΟΎJσο:ν στην Λάπ-ηΟο uπ-ϊjρξιχν κcxl ε!νιχι yνωστιΧ κιχ/. ιi.οιο:μφισβήτ-η-:-ιχ. 
Kcxl ε!νο:ι τόσον θεμελιι:>ο·η κιχl &κλό•rητιχ, yιιχ-:-1 &νά.yοντο:ι ιχ•jτ!Χ σέ προ·ηγοu

μενοuς χρόνους, ε!νοcι O'Yjl.o:δ·lj ή τεχνική πα:ρά.δοσ-η χρονικώς τεκμηριωμένη 

οcφ' έο:υτ-7,ς, ;ι.α:t ή κο:-:ο:σκευ·Ιj εtο&ί•ι χεφοτεχν[ο::ς &λλοc κο::l έργιχλείων διιΧ τεχνι

κ-fι χρΥ,σ-η, ιΧντικείμενοc πού έπιτοπ(ως κα:τεσκεuιχζον μέ τιΧ tδιά. τοuς τιΧ χέρια: 

μέ συστημιχτικΥj μεθοδικότητο:, κιχl τιΧ όποίο: διηυκόλuνιχν τον &νΟρώπινο βίο 

τοu ΚυπρLΟCΚΟU συνόλου. 'Εφόσον δε ο!. λιχϊκές τέχνες έσυνεχ(ζοντο έπt ιχίώνες 

κcxl χωρlς κιχμιιΧ ένδιά.μεσο 8Lιχκοπή, έπετελείτο κιχ( συνεχ·~ς ιiνά.πτυξη κσιl. 

πρόοδος σ' ιχuτές Κι οcνο:λόγως μέ τLς διά.ιpορες έξελ(ξεις ΚΟ:L UΠΟδε(ξεις εtοικευ-
.. J. , , , , • ι - . , ~ ~ , ζ , 
1'-"'νωv πρωτομο:στορων, "I) yνωσ-η κο:ι εμπεφ α: των οποιων Qιεuρο:μσιτι ε την 

-:-εχνικ-/jν έπίδριχσ-η ώς προς την κοcτεργιχσ(ιχ κιχl κο::το:σ-.ιεuΥj οtσισο·ήπο-:-ε τεχνικΥjς 

συσκεuΥjς η ιΧντικειμένου. 'Όμως κσ.l πιχριΧ ποcσιχν περl τοίιτων, τuzον δυσπι

στίο:ν otouO·ί;πo"':c., είνcχι ίκα.νοτ.ΟtΥj~tχ~ π&.λιν ή ύπόμνηιτη, πως ol Λα.πί;θιοι. 
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οu8έτ.ο-:ε έτ.σ.uσσ.ν νιΧ έτ.tκοινωνοuν, ιοισ.t>έρωc; κσ.τιΧ τούς Βuζσ.ντινούς zρόνοuς 

κσ.t προ των άρσ.βικών έπιορομών, νά. έχοuν έπα.φ-fι μέ τον ύπόλοtπον Έλληνικον 

κόσμο κσ.t νά. έπισχέπτωντσ.ι ~ισ.φόροuς έπσ.ρχίσ.ς κσ.t πόλεις τ-~ς Βuζσ.ντιν~ς 

έπικρσ.τε(σ.ς. '.Λπο ώρισμένσ. οέ πσ.λσ.ιά κσ.τά.λοιπιχ λσ.~κ:ι;ς τέχν-ιις τ-ϊ;ς Λιχπ-ήθοu 

(έiJ;ηνορωμαΊ:κο!. ζuγιστικο!. στατ-ί)ρες) Μνα-:-αι ό ί.στορικοc; έρεu•rη-:-fις ν' άντλ-ή

ση σuμπερ~σμσ.-:-σ. -:-c:χνι;,.Υ,ς άλλrιλοσuνιχρ-:-f,σεως. σuμ-.c:ρά.σμιχτιχ τ:ού έzοuν 

βσ.Ού-:-ερε~ ί.στορικες ρίζες, στ!.ι: όποϊ:'ες άν&yοΨ>σ.ι άρχικώς οί λσ.ϊκέc τέχνες 
πού ηύ8οκ(μ~ησαv γιΟ: σuvεχε!ς έκσ:~οντιχετaηρ(Οες σrljν Αά.πr,Οο. 

Δέν τιΩεντσ.ι, λοιπόν, χρονικά ορια yιά. τον ίστορικο μελετητ-}ι σχετικώς 

μέ τούς ένδι~μεσοuς σταΟμοίις, της &νελίξεως, &κμ:;jς κι έπικριχ.τ·ήσεως τΥjς 

Ί .. -' ~ ·~· ' ,_,. ' ' ' ~~ .~ .σ.ικι;ς τεχ•rης ο-:r:ι..ν Ί} οισ.ρκεια -:ων uτ:-ηρ;ε σuνεzΊJς κσ.ι zωρις ποτι:: οtr:ι..κοπ.,ν 

ά::tο .-ο.Jς πανά.ρχσ.ιοuς χρόνοuς, κσ.l κο:":'' άκολοuΟίο:ν, σέ κ~Οε tσ.-ορικ·Ιjν περίο

δον κσ.t μέχρι των f,μερ<7>ν μα.c. Ε!νιtι 1ι8·ι; τοi3.-ο δεδομένο ί.στορικο yεγονος 

&φοu έzει σά.ν π-ηyΎι τlς tσ.-ορtκΕ:ς έν~είξεtς, ένοι~μεσο τών όποίων η μαρτuρ(σ. 

τοu Στρ&βωνος, πού κατΟ: τούς προχριστιανικούς zρόνοuς χr:ι..t μέ τ-/ιν περιο8εία 
τοu στfιν Κόπρο, στη Λ&πηΟον παρr:ι..τ-ηρεϊ: π~>ς ίιπ-"ήρχο•J κcι/. vΝ!Jρια, ~ηλαο~ 

ναuπ-ηyεϊ:α. Κιχ!. γιά. νά ύπάρzοuν τ-fιν έποχ·fιν έκε(γη νr:ι..uτηγεϊ:r:ι.. στ-fι•J ΛάηΟο. 
βεβσ.ιοi:ί..-αι σr:ι..?ώς πως θιΧ ύπ"ήρχr:ι..ν κσ.!. -:εχνϊ:.-ες νιχuπ-ηγοι Κι άκόμτ, βεβιχιοu

-:αι τ:ως ε!χιχν έλθει Τελχϊ:νεc, προ·r,yοuμ.ένωc, άπο ~ν Κρ·ίj-:-ΙJ κσ.!. πως αu-:ot 

έοίοαξαν -:-ljν κατεργασίσ. των με-:άλλω•J. Γιά. ν' άκολο•JΟ-ίjσοuν κσ.t ν' άνσ.πτu

χθοuν, κσ.t νιΧ oια-:-fjp·fjOouν καt ν' &νθ·ήσοuν καt εuδοκtμf,σο•Jν καl σuνεχισθοuν 

μέ τ-fιν Duζσ.ντιvfι περίο8ο, τ~ν Φραγχοκρατ(σ. κι Ένετοκρατίσ., νά δισ.τηρ·Ιjθοuν 

κσ.τιΧ τ-}ιν πεpίο8ο τ-ϊjς ΌΟωμσ.νικ:ης κιχ.τοχ~ς κιχ!. ν' &χμάσοuν πάλιν οι Χσ.ϊκές 
f t \'Α λ f \ \ \ ι , ι ,. .~ ι ~ 

..-εχνες επι γγ οκp:ιιτιας κσ.ι κσ.-:-σ. την σuyχρQνον ιχκομη ιστορικΊ1ν πεpιοοον, 

ποu πρσι.γμσ.-:-εύε-:σ.ι γεγονότα -:-7,ς ..-ελεu-;σ.ίσ.ς 50ε-:-ίοcς (histoire conLemporaine). 
'11 λαϊκή -:έχ_νη σ-:-ήν Λ&m;Οο -ίjχολούθησε, λοιπόν, ολες τtς ίστορικ&ς περιό8οu~. 

την άρχσ.ία, τ-fιν κλασσικ~, τ-}ιν έλλΊJ'Μ't'ική, την έλλ'f)νορωμα·cχ~. τ-fιν βuζσ.ντιν~ 
-μεσσ.ιωνικ·ή, τ-ίjς &νσ.γενν·ήσεως χα!. τών νεωτέρων χρόνων άπο τr;ύς κατοίκοuς 

τ-"ής Λσ.π-ήΟοu, &πο τούς έξοχους τεχνϊ:τες τΥjς όποίσ.ς κσ.t το άρμόοιο 'ΑyγΊ.ικό 

κuβερvητικο Τμημσ. των Δημοσίων 'Έργ<ι>V ε!χε κιχ.-:' έπιΊ.ο·('Υ)ν προτιμήσει 

~uo &ριστους τεχνϊ:'-:-ες σιΧν Διεu0uν7/ι -:ο ΝικόΊ.ο:ο Χσ.ρσ.λ&.μποuc; (Εuλσ.μπ[οu} 
(1901-1974) Π,ς Β' ..-&.ξεωc; -:ou ~τ,μο-;ικοij ιrι.ολεtοu χσ.ι σιΧν '.\ρχιεπισ-:&.τη 

τοu τμf1μιχτος l\Ιηχιχνολοyίας τον Σ&.ββα I. Χσ.τζτ,..-οφΥ, «" II φσ.ιστο» ( 1905) 
έφσ.ρμοστ-ή, &πόφοιτο τ-fις 'Ανωτέριχς Έλληνικ:ης Σχολ:ης Λσ.π-ήΟοu (1920). 

'Η τεχνική χατάρτισ-ΙJ κσ.t δ έπαyγελμιχτικος προσσ.νσ.τολισμος τών Λσ.πηΟίων 
ύπ-ϊjρξε &νέκσ.θεν καt σuyκεντρωτικώς το κύριο μέλ·Ιjμ&. των κσ.t σύμφωνος μέ 

..-ο Ί.ιχΊ:κο ρ'f)το «μάθε τέχι•η γιci 1 ι1 ζ1ίσης κι lπιση}μη νά προκόψης>>. 

Ε!νσ.ι πο.σιφσι.νεc; κoct έπιβεβσ.ιωμένο r.ως οί τεzν~τες -:-7,ς \σ.π+,Οοu •)Πίjρ

ξσ.ν σuνεχιστές προγενεστέρων πσ.ριχδόσε<ι>ν' έξει.δικεuμένοι ό κσ.θένσcς στο 

8ικό τοu έπάyγελμο:., &νσ.λόyως οέ μέ ":'tς έκάστοτε σuνθΥjκεc; προσσ.ρμ6ζονταν 
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χα:t σ' &.λλο συνα:φeς ε!8ος τιχΥ'Ι)ς χεφωνα:κτιχης έπεξεργα:σία:ς κα:t κα:τα:σχευ-Υjς 

σε βα:Ομο ποό ό ίιλοτόμος νοc γίνετα:ι συνιΧμ« ξυλουργος Υ, ό λιθοτόμος νοc κιχ τα:

γίνετο μe τ-fιν οίχο8ομιχ~ τέχνη. Κα:l σα.ν πα:ριΧ8οξο φα:ίνετα:ι πώς ολες έκε'Lνες 

οι τέχνες ιΧνεπτίιχΟησα:ν ΚOtL ηύ8οχίμησα:ν &πο τον (8ιο λσtο της t8ια:ς πόλεως, 

γεγονος ποό &πο8εανίιει τ-ίjν ιστορικήν &χρίβεια:, οτι ε!χα:ν &ρχα:ία:ν τήν προέ

λευση για. να. 8ια:τηρr,Οοuν κα:l σιΧν ο:α:τροπα:ριΧ8οτες ν' &να:πτuχθοuν, ν' &κμιΧσουν 

ΚOtL σχεδον ολες μέχρι προσφιΧτως νοc εu8οχιμ-ήσουν <Χπο τον λα:ό, τον γηνενη 

πληθυσμό, ποό μα:ζt κα:t μe τlς &λλες &σχολ(ες του, τ-fιν γεωργικ-ή, κτηνοτροφική 

πα:ρα:γω·rίι κιχ/. το έμπόριο, χα:τέστ-ησα:ν γνωστή ~ν ΛιΧπηθον πα:ντοu, γιοc νιΧ 

φημίζετσtι τόσο γιιΧ τούς τεχν'Lτες οσο κα:l γιοc τοc ε1:8η πού έκε'Lνοι κιχ-:-εσκείιιχ

ζcχν έκε'L. • ΑλλιΧ ΚOtL τοuτο το γεγονος 8ιιχπιστοuτα:ι, πως με τlς λα:·,κες τέχνες 

ήσχολήΟησα:ν μόνον ο!. α:uτόχΟονες κιΧτοιχοι τ-~ς πόλεως Λιχπήθου, χιχl κιχνένιχς 

&λλοοιχπος Υι πα:ρείσα.κτος. οi:ίτε ίιπολείμμα:τα: χα:τιχχτητών η 8ια:κινοίιμενοι 

~Εv«ς «πό τr.ι\>ς πολ).ούς λεμοvοχv.λιερrητές σ-:-ήv περιοχη τ'ίjι; .\~πf,θοu, 

δ Χριστrίχ1Jι; Εύφρα:Εμ. 

γίιφτοι έyχα:τεστιΧΟησα.ν έχε'L πού νιΧ ήσχησα.ν ποτe κα.μιιΧ τέχΥ'Ι). 'Ar.o τ-ίjν 

ιiρχιχιότητιχ, οθεν, χα:Ι. οιιΧ μέσου τών ιχlώνων, ο!. τεχν'Lτες Π;ς Λιχπ-f,Οου ίιπ-fιρξιχν 

χα:Ι. ε!να.ι 'Έλληνες το γένος, τήν γλώσσα:, τήν θρησχείcι, τl.ς πα:ριχοόσεις, τοc 

ήθη κιχt έ6ιμ«, εύφυε'Lς κα.t φ(λεργοι. Εύφυε'Lς κα:t τεχνικώς δημιουργικοί, 
φίλεργοι αισ. χα:t &κοίιριχστοι, πολυιΧσχολοι χα:l ομως εi:ίθυμοι, φιλομιχθε'Lς, 

πρόθυμοι, συνεπε'Lς. Πα:ροc τήν πολύμοχθο κα:l έξα:ντλητικ-ή τους 8ουλεια. &πο 

τα. έργcιστ-ήρια: στούς κήπους, στα. χωριΧφια:, στον κιΧμπο κα:l στο βουνό, γιιΧ 
VcX φυτείισουν, νοc Κα:λλtεργ-ήσουν, νοc ΠΟτ(σουν, VcX ΚλΙΧ.ΟεUσουν, νcΧ μπολι<fσουν 
η νοc συλλέξουν τούς χα:ρποίιc, οουλεtει; έξα.ντλητικeς πού sεν ~φηνα.ν περιθώρια: 

γι' ιΧνιΧπα.υση-κα.l οeν ε!χα:ν ώριΧριο έργα:σ(α:ς-ηρχιζα:ν τήν έπόμενη έργα:σίct 

τους με &νιχν<ωμένες τlς 8υνιΧμεις ΚctL με περισσότερη 8ιιΧθεση στο κίιριο έπιΧγ

γελμct, τ-fιν τέχΥ'Ι) τους. 

π ou ομως ώφείλετο ή εuοια:θεσία:, οι &να:νεωμένες δυνιΧμεις, ή ορεξη χα:t 
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cir.εριόρι~ος έr.ψ.(Ν~ κoct ciιpοσίωσr, κ:χt έr.ί~οσ-r, κoct ci•ι:-oz·lj κ:χί <.ξΙJδέρκειοc 

χocl δr,μιω.ψγικό-:-r,7ιχ κι.χ.t 7όλμ·η :-ών τ.ολ•JμόzΟων έκείν<•)ν ciνΟρC:>r.ων; (] οι&: 
'~-' ' I ζ ' • ι "'Η • β ' e- . ' οΙJν«μ"Ι] να. κεν-:-ρι ε τ-φ !j>ιΙ.οπονιοc -:ο•Jς; σα.ν οι ιω-.ικες σΙJν ·r,χες, ·η οιχο-

~ ι f ι ι ι~ 't ι ~ -β - > 
γενεια.κη στopyl), η r.ροκοπ·η, "IJ πpοοοοι; κ:χι ctν:χπ-:υ.;η τοΙJ ιωτικοu των επι-

πέοοΙJ κΙJρ(ως, ciλλά. κcι:l κάτι &λλο lοα.νικC:>τερο: ' 11 α.•)ΟιSρμητος κcι:l π-ηγα.ίοc 

&:φοσίωση προς τ-/jν πατρική, τ·ljv προσφιλ~ τοΙJι; Ι':η. Το ΦΙJσικο Π εριβιΧλλον 

μέσοι στο όποΤον έζοuσοcν . 'Εκείνο τοuς Ε:8ι8ε ζω·fι, zοιριΧ. δύναμη. ξεκο{ιροcιτη 

μοικροζωίοc, εu"':Vzίcι:, ιΧνοινέωιτη, uπομο•rή, ciνοιζ<ο>ογ~ΝΙ)ιτη, uπεp·ηφοcνει:χ, εu0•;

μίιχ, έπψο•rfι κι.χ.l ciπ6/.ιχυσ·r,. 1\ιχl i>S:ν θ~ r.ρέπει ν± r.εριiιτΙJ -:-ou-:-o ciτ.:χρ:χτήρ·ητο 
' \ ι) ' • - .. ... • \ • ι ι:ι ~ ) ι~ ' τ 

-:-r,•ι σ-:-ιγμΎ) μ:χ .ισ-:-:χ, τ.ο•J uπ-r,ρ;:χν τ.οrJ,eιι :χιω•ιr,Ι"'ιοι oo•J ,:;:•;-:-:χοες τ.ου ε~ι.ιχν 

τ.εροcσει -:-ιΧ έκοc-:-όzρrιΨΧ r.τ.ωc r;[ \οΙJκ~ς Ίω:Χννο'J << \r.ι•.ικο•jδι Ί; Γι:Χ.λιιχλι)) (~ι

γοcνός), Διονt.)σιοc; 1\oc"Ω.'f,c. 'Λν<C:Jνιοι; ΠοcνιχγιC:>-:-r;•; ~ Ιέ-:-σιοc (105 έτ.ζών) κ.~. 
'Ετ.ειο·iι όμως -ή Εlσcι:γωyi; ciνιχr;:ιέρεηι σ7tζ ι\οcίκές Τέzνεc τ.u•J 'f,κμσ.σα.•ι στ-); ν 

Λιiπ-1)00 ένοείκ•ιΙJτα.ι r·Ννέι.ειrι. τοu Οέμ:χτος μ' α.ύτέc, 17-:-lς ιτημα.vτικώ<ερες -:-<7>ν 

όποίων θιΧ γί-rη λεπτομερ·/jς άνοιφοριi, γισ.τl •)π'fιpξοιν f.ιμr;λογοΙJμένως Οεμελι<:>8εις 
I ' ι Ι \ \ ~ \ \ ' ι ν \ _.l ι ~ 

ΚΙΧι οιτ.οιροι τη-:-α.ι, χpΊjι7ψ.οι κα.ι ιτημα.vτικα.ι οιrι. ΙIJV ιzνοιπτυςL κοιι .. 1ν προοοιι 
το\J άνθρc~Jπινοu βίο•;, κοιl πpοτο\J άκ6μΥ) τιΧ ε,)p<ο>ποι(κοc έργr;στrί.σιΙΧ κα.l μηzα.

νο~c1.σισ. π/:ημμυρίσοuv τ-r1ν τ.α.yκόσμιον ciγopά. με κιiΟε εrοοuς έργιχλεϊ:οι κα.t 
μ·ι:zοι•Jές. 

'λ!J.oc τ.ρο-:-ο\> κi.είrrε~ Υ, μοcκροσ-κεί.Ί;ς α.•)-:-ί; Ε\ι7α.γωτή. Lλιι~rιc:)ο·ης ,~α.ί

νε":'ο:~ ή άν~t(CιpιΧ σέ -:-όσες πr;λι.JπλοΥ.Ζζ -:έzνz.ς, ;:rJ\ι ά.ν κ~νz!c "':tJI.μ+,uη iνrι.) .. ιJ

-:ικϊ.")ι; νιΧ πρα.γμcι:-:-εuΟ'f, μέ -:-'φ κιfΟε μιιΧ έξ ίιτ.ocpz'f.c. μέ τ-~ν κοcτα.γωyίj. -:-ljν 
8ιιiφορο θεC:ψφι, τf;ν ciνά.πτυξι κι έφα.ρμοyr1 , -:-ljν κcι:-:-εργιχσίσ., τfιν lδιομι;;ρψία. 

κocl τ-fιν προικτLκ·Ιj 8ιrί.1Ιοσί ΤΙJς ciπo ένα. μά.στοpοc ι1Ε: ~λλο κα.t ljτouι; μα.Οψεuο

μένοuι; άκ6μΥ). έκείνοuς «το ι'tς ·υίοίις ηjς τέχγης»' ποίι σuνεκρ&τησσ.ν ολα. τιΧ 

Οειοψf,μα.τιχ κοιt τlc έψιχρμογΕ:ς γιιΧ νιΧ -:-!.ι; Sια.μοpφc:)σοuν συνολικώc σ' εvοι ποΜ

πτυzο τεzvικο σύστημοι σ' έvrι. κοιl μοναδικό, γι~ τ.ολλοvς α.Ι.ώνες, zώρο τ'fις 
Μεγα.λον·f,σοΙJ, θιΧ πρέτ.ει νιΧ ε'!νοιι εύτυz-fις γιιΧ τ~ι zρf,σιμrJ κιχl εuγε•JΕ:ς τoij-:-o 

κα.-:όρθωμα.. Γιοc-:-1 δΕ:•ι τ.ρόκειτcι:ι μόνο γ~± δυο--:-pεις λoc(κtc;: τέzνες, ciλλά. γι:Χ 

τ.οiJ.έι;, γι:Χ ολει; σχεδόν -:-lς zειρων:χκτιχΕ:ς τέzvες πο•) έμιpιχνίσθr;σα.•ι άπb Κ':'L

σεως ΚόσμοΙJ, κοιl r:ιt bτ.(JΤες ΎJUΟeικίμ:φα.ν σ-:-/jν .\ιiϊ.Ύ)Ο'J. Δέv τ.ρόκεLτα.ι r.μcο>ς 

νιΧ γίvη έδω συvοτ.-:-ικ·iι ciνα.φοpά.. άλλιΧ V7/j συvέzειοι τοu θέματος Ο:Χ. γ(νε-:-οιι 

γιιΧ τ-fιν κιiΟε μιιΧ κα.t άνα.λόγωι; μέ τ-ήν έκτοισ-η. τ-Ιj•ι civocπ"':Vξη κα.l άκμ·~ τ<;>ν 

κuριωτέρωv ποu έπεκράτ-ΙJσα.ν, κα.l σχετικ-~ μνεία. γιιΧ τtι; δπόλοιτ.ει;, ποu Οεω

ροuvτα.ι δεuτερεuοuσης σημα.σ(α.ς, για.τt διετηρf,ΟΥ)σοιv έπt όλόκλΥ)pες έκοcτοvτΙΧ

ετηρίδει; κιχ!. μέχρι τ<7>ν ήμερων μσ.ς ε!zοιν ciκ6μ·η τούς ιιι•ημένοι•ς τεzνΤτες 
' ι εκπpοσωποuι; -:-ων. 

Κοcί τ.ρώ-:-η ciπ' όλες, ΠΟV οσ. μώ; ciπrι.σχο)J,ση, ε!νοι~ ή ΠLΟ ά.ρzοιία. σ-:-~ν 

bτ.οία. ό τ.ο).ι-:-ισμ.l,ς κα.t οι•)-:-fι ή Ίσ-:ορί:χ έzο•Jν -:-ίς ρί~ες -:-cο>ν. 
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ΑΓΓΕ!Οil \ΛΣΤΤΚΠ 

ΓιιΧ νιΧ r.εριγρ&!.{-Ιj κ~·ιztι; τtι; Λ~·(κες Tέzνzc, 7:/)'J &νzr.':'ύχΟ·φιχν σ-:-f,•ι Λi
....-ηθον «r.ό zιΧιε7"Ιjρ(~ιι>ν, Ο« npέ.:ε~ ά.σ?~λωι; •/ &σχολτ,Ο·r, .:ρώ--:ον μέ -:-}1•ι ά.γγειο
πλιχστικ~ν κεροcμεικ·ί;ν. ~ όπο(ιχ κιχt Υ,κμοcσε, όλοκλ·ηρωΟεϊ:σ~ κ~Ι. τελειοποι-η

Οεϊ:σιχ σέ μι« 8ιιχρκΊj λιχϊκ:fι βιοτεχν(οc, τιΧ ε'Lο-η τ"ης όποtιχς οίκιοcκιΧ <:)ι; eπl. το 

πλεϊ:στον, ε!χον &μεσeιv σzέσι μέ τον ά.νΟρώπινο βίον. Γιατί, άν κοcτ' «ρz·f,v, 

&σχοΙ.-r,Ο~ μέ .-ljv λ~iκ·ίj•ι ά.ρzι--:εχτονικ-f,ν, Ooc ε!ν«ι κχπως ι%σ-.ι..Ι)λl)ς b προσ8ιο
ρc.σμ0ς u;1μερον 7ί;ς πιχ.νιΧρzσι.rις ί.~·~κΥ,ς α•j-τ-r,ς -:έzvtjς ώc; πpΟι; 7f~v κocιo:-ιx.ιr~zu~ljv 

'Λπο τιΧ νεώτερ~ ε'ί8η τ-ij;, προ της Τr,•Jρκικ'f.:; εtσβολ'ίjι;. άγγειοπί.(Χσ:-ικ·ϊj; ί.οιϊκίjς -.έ-ι.νrι~ 

-:ijι; Λοι~Ο'J'J, π:~:p~γω-y1;~ τr,,j 'Αγγειοπ).~η:-ε(rη • Κερ:tμε·i~ • το:j ΓιΧ.rιτ; '] Ιί.ιιΧ8-ι; (γνωιr.ο;; 
σ~ ,• ~\ν-χ-:-,.Jί.ί-:τ, •), ό ό7:".;ί'J~ κ χι με:-!t -:1jν 8~ii.'Jσι --:o'J μεy~).t)') · ..\nει~;:ί.χσ":'είrJ''J-Κεριχμο

ποιείοu τr,iί Κώσ-:-:ι: Χρισ:-'Jaο·;ί.ιΧκη έ!'ΙΟ:ι: I; 'Ιlλι::ί8-ι;; κ~ί ;:r,).),rJ! :ί/J.οι εtpγιXζr,vτrJ, t8ρuσε 

!8ικόv το•1 έργΙΧιr.ήριον στ~Ν τοuρισταδ όρόμr, άπο \ ~π·ίjΟοu π ρ?,~ Κερ•)νειοι. Οι άγγειο

γρ:ι:φικές λα~κε~ π:~:ροcστό:ηeι:; ε!vαι i!ργον τrιi:ί κ~λλιτιχνη κ. Κ<:Ιστ~ Π. Πα.τσοιί.(δ'Ι) άπό τ-i)v 

Λ«πηΟο ( τtv γuιο -το~ b::r,(rJ•ι τ·ίj•J -ήμέp~ τ 'η:; εtσ~rιΧ'η:; κι ένώ μ?t~ι μ~ vj,ι)'J; νέ'Ju:; ι-:χξίδε•J

(Χ'Ι ιiπό τ-ίjν \i=;θο προ; -:r) ~-=::~-:όπεο? τ-ί;; 'EQ·,ιz~; <Σψ,·ηχ; π:ι:pi τη., Γί.•JΥ.\ώ-τισσχ 

:tpό; ΚΧ':'ί'7r:ι;t yt~ νi '~;:εp:t~ .. σθt:>•J'I -:-;,ν ::ροyονιχ~ "':''J'J; rr., ot είσ;3~).~ί; 'rο~ρΚ()ι 
έξε-:iλεσχ·' έπί -:-6:-:o•J) 

των πρι:>των οιχ~σμών, πσu πιχριχμένο>;ν σzε'SΟν τοcuτ6σ-ημοι κoct σuμι;ιωνοι μέ 

τcΧ πα.ρεzόμενοc ά.πb -:οι)ς 0Cpzα.ιoi..6γr)uς στο~zε!α., τ<Χ b;-;ι/ί~ Κ:(t ~~1'7Χ άν~γον-:-ο:ι 

σέ &ρχοcι.ολογικοuι; χ.ι:>ρ<ΝC cXΠfJ 'rf.ς Ε π.Χ. zιλι::-:-ηρι~ος κ~~ μ::τέr.ει>σ.. 'Ενώ 

μέσα στοuς οtκισμο•)c έκεL%UC ά.νεupίσ-.ι..rJ'Ι't'ΙΧ~ ε~δ·rι κzρ~μειχΥ,ς --:έzν-ης κιχl οcγγει

οπλιχστικΊjς, τα. δποϊ:ιχ zuνovν &πλετο ι;ιως σ-:-fιν τεzνικ·ίjν έπl~(Jσιν τοu πλ-η0u

σμοi3 rijς ά.ρχιχlιχς eκε(v-ης πόλεως. Κιχt yισ.τt 8E:.v μπορεί: χιχνεl.ς eκ τοu ά.σφοc-
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λοuς νci ίυι:υρισθ-ϊ) περl σuστημοιτικΥ,ς όr:ωσδ·ί;ποτε λοιϊκΥ,ς &ρzιτεκτονικΊ;ς τών 
χρόνων έκε(νων, &λλΟ: μ«λλον περl προφυλοιχτιχΊjς &πο τlς χοιιρικές σuνΟΊ)κες 

σuνrιθε(οις οιοιβι<i>σεως τών &νΟρ<i>πων σέ &σφοιλΊ) πρόχειροι -ήμιπλινΟόκτιστοι 
οίκιοικιi κοιτιχσκευ&σμοιτοι Υι λοιξευμένοι σπ-ίjλοιιοι κοιl χοιλύβες. Είνοιι οέ βέβοιιον 

/)τι -ή λοιΊ:κ·~ &ρχιτεκτονικ-ή, κοιΟιiις χοιt &λλοιι λοι·cχοιl τέχνοιι, &κολουΟε'L τ-Ι)ν 

σιοηρουpγίοιν, μe TOC ΚΙΧΤ/Χσ'/..ευοιζόμενοι έξ οιu.r,ς έpγοιλεLΙΧ τ-f,ς όπο(οις ήτο Ου
νοιτον ν' &νοιπτuχΟη &νοιλόγως σε σuστημοι-:-ικο βοιΟμο κοιt μέ eργοι ποu νιi προσ

Sιορ(ζουν την &ρχιτεκτονικη δομη των λοι·cκων οlχισμών. 

Διότι ή ά.γγειοπλοισ-;ική, κοι~ ll.tJ,rι,ι τέχ_νοιι πού &κολοuθοϊ:ίν κιχθιiις κοιl ή 

ιΧρχιτεκτονική, σΟ:ν ιΧψευοε'Lς μάρτυρες πσφέχουν στοιχε'Lσι πρωτσφχιχΥjς σημσι

σ(ιχς γιιi -:-1ς έπιδόσεις τών κσιτο(κων στl.ς τέχνες, καl μέ τΟ: θαυμάσιοι πήλινα 

&γγε'Lιχ, τοός γεωμετρικοuς κομψόσχημους μυκηναϊκοιJς &μφορε'Lς, το πλΊjθος 

των &γιχλμάτων καl ειδωλίων χιχl άλλα πολλΟ: ιΧριστουργ·ήματα ά.πο ά.σβεστό

λιθο, ά.πο χιχλκό, σίδηρο καt άλλα πολ\ιτιμοc μέτιχλλα, -ή κιχτεργοισίιχ των όποιων 

οιιi τά:ς περιόδους ποu &νάγοντιχι, προχαλοuν κοιτάπληξιν της έπιοόσεως πρω

τιχρχικώς στην ά.γγειοπλαστικην τέχν-ην. Γιατl έξ σ.uτΊjς κυρίως προέκυψεν 

ό ζΊ;λοι; στην έπίοοσι χοιl σ' άλλες τέχ_νu; τοu πλτ,θυσμοu, ά.φοu cΧΠΟ το πρωτο 

ξεκίνημοι έμφαν-fις οιεγράφετο -ή έπιτuχ(α, προ τοu ΙΙ3' οιι π.Χ. I ποu μέ την 

έξέλιξή της, -ή ά.γγειοπλασηκη &πο τον Θ' οιι εφΟοισε στην ιΧκμή της χοιt έκτοτε, 

κοι-:-ά: τοuς Υ..λασσLΚΟUζ χρόνους, έπέτuχε νά: r.ροσcχρμοσ{)Ίj μέ τά: έλληνικa πpό

τuπcχ. 'Όπως κοιl. ιΧλλοu ά.ναφέρεται δέν είχcν ουστuχως διεξοιχθΊj γενικαt 

ιΧρχcχιολογικαt ιΧνcχσκαφαt είc, Λάπ-ηθον, είο' &λλωι:; οέν 00: ετολμοuσε κιχνεlς 

ν' ιΧμφισβητ.fιση η κιχl νΟ: ίσχυρισθ-'ή ιΧχόμη, ά.ποδεικνόων μέ στοιχε'Lα δτι r.ροϋ

πΥjρξcχν εrοη ά.γγειοπλσ.στικΥjς κcxt κερcχμεικΊ)ς τέχνης στην Κόπρον πλ·i)ν έχεί

νων •7,ς Λοιπf.Οου. 

Δύνιχται ομως έχ τοu ά.οφα).οίίς ή Λάπ-ΙJΟος νΟ: διεκδικΊj, διΟ: τ-i)ν ~ lεγαλό

νησο τουλάχιστο χcxl &πο των προ·cστοριχών χρόνων, την πρωτοπορεlαν είς 

την ιΧγγειοτ.λαστιJdιν τέχνην, είνοιι δέ &ξιον Οοιυμα.σμοu πώς -ή πεπιεσμένη 
ά.ργιλ).ώοης λάσπη μέ την κσ.τεργcχσίcχν τ-ης οιεμορφοίίτο είς διάφορα χρήσψα 

ι \ Ι • _.l Ι ο~ι Ι Ι I .t - }. λ'ψ 
οικια.κα. σκευη κcχ-:-οι , ,1ν πρωτογονοv ιοιως εποzην χα.L προ τ-tjς ~να.κα. υ εως 
κυρίως της κερα.μειχΥ)ς ύψικοιμ(νου. n ιΟιχνον vά: σuμτ.εράvη κοιvεlς δτι μέ την 
τελικήν διcψόρφωσίν των έξετίΟεντο προς ιiποστράγγισιν κιχl σκλήρυνσιν εlς 

uποιιθρίους μ«λλον χώρους κοιt εtς •fιν ήλιοcκήν θερμότητα, έφ6σον κα.l χωρl.ς 
την κοινονιχ-fιv Οερμοκρσ.c ίcxv, διε"ίροuντο χιχl μέσο: σέ uγρούς &κόμη χώρους 

έπl τόσους ιχl<7>νσι.ς &κέρσι.ισι.. Κσι.t ή τέχνη τοu πρωτογόνου &γγειοπλ&στου χρή
ζει lοισι.ιτέροις προσοχr,ς διΟ: -:-ήv κσι.τεργιχσL~ν, την &φuδρωσι κσι.ι τη'Ι σvμπίεσιν 

της διυλισμένης &ργιλλώοοuς λάσπης κσι.l τον uι.ημσι.τισμbν της ε(ς στερεόν 
ε!δος δοχείου οLουδ·ήποτε τύπου. Φαίvετοιι, λοιπόν, 6τι πρωτσι.ρχαώς προς 

οισι.τ.fιρr,σιν τοίί uι:fιμοιτοι;, ή &ποξ+,ρσι.vσις έπετύ·rι.σι.νε κα.τιΧ -;ον πρσι.κτικώτεpον 

τρόπον τοίί ά.ερισμοu χσι.t τΊjς ήλιαχ:ης Οεpμότητος. Διό-:-ι οι ρ(ζες τ-'ής &γγειο-
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r.λ:χσ·ηκΊjc; τέ-ι.νΎJς τ-7,ς • \.ο:τ:-ί;Οοu ιΧνά.yοντο:ι, χο:τιΧ. --:ον Γερμ.ο:νον ιΧρχ-;ιολ6γο·ι 

H eι·ιnan στην ιΧρχο:'ίκ·ην r.:zpίQ~r). K:xt πο:ρόμ.Qιο: ε'i:οΎj τ-f,ς ιΧ.γyειοπλοcσ-:-αΊjς 

τέχνης τ-'ης Λο:τ:-f;Οοu, ι~ς έχzϊ:•ιο: τό: ιΧγιχJ μ.ά.τιο: κο:l εί~ι:)λι:χ είc Ή\. γίο:ν Είρ·ήν·ην 
( ' 

1 Δ ' ) ' έΟ ' ' "~ ~ ' λ ' ' ' 1 -πο:ρο: το ιοριος ο:νεup Ύ)σσ..ν κα.ι σε ΟCΛΛΟUς cι:ρχοcιο οyικο•;ς χωροuς εκτuς -:-ης 

Λο:π·ήΟοu, έκ τ-f,ς όποίο:ς ομ.ως ΠpQ·ήρχοντQ. Κο:ί. ~ιότι τό: εi:~η τ-Ίjς τέχνης cι:uτΊjς 
' - ξ ) , ' ... ) ι \ f ' ι \ , 3.. ιιΙ 
uπ-ηρ ο:ν ο:π ο:ρχης εμ.ποpεuσιμ.ο: κο:ι ως χρησψ.ο: ο κισκο: σ-..ιεuη ,1σο:ν εκτοτε 

περιζ~τητο: χο:Ο' ολψ τ-~ν Κuπρον. T-i)v ά.νά.πτuξιν τ-Ίjς ιΧ.γγειοπλιχστικης στ-ην 
Λ ι ο ' β 'θ \ ' ' ι " - 6λ ι • , l \ • ι ' -ιχπη ο, uπε ΟΊj -rισε χο:ι "') α.•ιιχκΊ;puς,ις τ-ης π εως ε ς εν:χ ιχπu το: εννειχ ιχρχιχιο: 

Ό Κώσ':'σι:; Χριστοδο•Jλ~χ'Ι)c; (.-.σιΟ-ήμε-,r>~ ιiρισ-:εpιΧ) διδ%σ-~'Χλ'>; &ρzικώζ, ί!μπορο:;, έτη

χεφ'Ι)μιχ..-t:cς ιiκόμη κιχι βιr.μ-ήzιχΨι:; με..-:r:ξι:ι ':'ou προσωτ:ικι:ι\ί "7'>::; λιχίκ'>:; ιinειοτ:λιχστεί?•.), 

':'b όπάον κσιι ώ:; ίδιόκτη-:-ον rι.v-;,γχγεν εt:; βι?μτ,χσινί?Cν διd: 7';,:; εtσ?Cγto>·rr.:; μ'Ιjχ'Χντ,μ%-:-ων 
πρΟς Κ'Χ-:'Οtσ"/.ε'J'Jjν ε-jρωπχίκο::ϊ -:V:-:o·J κερ~μων διd: σ-:-έγχ:; eιtr.r-8ομών, ο-:-σιν τό εΤδο:; f.-:-:ιν 

&γνωσ-:eι στ-ί;ν Ku:-:po. 

βασίλεια: τ-7ις Κύπρου, ~ έπικρά.τεισ κσl περιοz-ί) τοu όποίQU r.ροιτήγγιζε τό: 
σύνορα: τοu βιχσΩ.είοu -:-ών Σόλων προς δuσμιΧ.ς κιχt νοτιοα.νοcτολικώς τ-f,ς Τcι:μ.ο:

ιrοϋ, τΎjς Λ~δριχς κιχt τ-Ίjς Ι<ερuνείι'lς. Διότι εlo"f) ιΧγγειοπλιχστικ:ης έκ Λιχπ-ήθοu 

ιΧνεχιχλύφΟησο:ν κιχt εtς ιΧρχο:ιολογικοuς χώρους τών ώς lί.νω περιοχών κο..ί ά.λλο:

χο u τΊjς νf,σοu. 
E!zov ομως Ίjo"f) πο:ρέλΟει οί. ιΧ.ρzιχϊκο1. zρόνοι κο:t ή ιΧγγειοr.λιχσ--:ικ~ -:έzvη 

πιχρQuσιά.ζει νέιχς έξελίξεις ιΧ.-:τb -:ou ΙΒ' ο:ί. π.Χ. , με -:-fιν έπιν6ησι κιχ\ ιΧ:-:ο -:οuς 

Λοιm;Οίοuς τοϊ:ί κερο:μεικοϊ:ί -:ρozou, 8ιό: --:bν or.Qί:ov Q "Ομ.Ί;ρος &.νιχφέρε-:-:χι είς 
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την Ίλι<Χ8ιχ (σ. 600). ΔιιΧ τοίί κεpιχμεικοu -.ροχοu ή έπι<;ι<Χνειιχ -.ών ιΧγyε(ων, 

έσωτερικΥ) κιχl έξωτερικ·ή, κιχΟίστιχται όμαλώτερΊ) καl μίΧλλον άπι:χλ~, oe τρόπο 
πού νιΧ ρuθμίζεται κιχτcχ)J,f,λως -.ο crι.Υ,μα καl ή οyις τοi:ί κατασκεuιχζομένοu 

ιΧγγείο•J σέ ιΧρτιώ-.ερο γεωμετρικό ρuθμο καt. ιΧνιΧλογο ό:ρμονικο σVνολο. Καί ή 

μία έξέλιξις ιΧπαι.τεϊ: τΥ)ν περαιτέρω τεχνικ·fιν ιΧνέλιξιν προς έπιτuχ(ιχν καl καλ

λιτέρεuσιν τοi:ί εtοους, τόσο yιoc την κιχλλιτc:χν(ιχ >ών προiο•ιτων Π,ς λχί:κΎjς κocl 

πρωτιχρχικΥ,ς ιxurijς τέχνης ilσo κιχl yιιΧ τ-Ιjν κιχλλιμορφίιχ, στερεότ-ι;-;-ιχ κιχ/. ποιό

τητα 7ης πιχριχγωyfις, πού δeν ~ργησιχν τοc εtδη της νοc ε!νιχι πιχγκυπρ(ως περι

ζf,τ-ιjτιχ, ά)J,oc νοc προσελκ•jοuν κιχt •ο έν~ια<;ιέρον τών ξένων &γορ:χστών, ομως 

κυρίως ΚIXL έκτοτε τών διαφόρων ιστορικών συγγρα<;ιέων. Κιχl οέν uπιΧρχει. ιΧρ

χαϊ..ο ~ νεώτερο ιστορικό κιχt ιΧρχιχιολογικο lντuπο, πού νοc μ·fιν ιΧνιχφέρετιχι εtδι.

κώς κο:l &ν:χλuτικώς οιιΧ τ-Ιjν τέz•rην τ-ίjς 'Α γγειοπλο:στικΥ,ς εtς τ-fιν Λοcm;Οον, τοc 
ε~δ'Υ) τής όποίιχς κο:l ώς ΛαπηΟιώτικα ά.πέκτησαν ιΧπεριόριστον φ·ήμ'Υ)ν. Διοc 

-.οi:ίτο ΚIXL μέ -:-/;ν έπινό·ησι καt. κιχτιχσκεu·fιν -:-ou κεpιχμ.εικοi:ί τρozoiJ, κιχl μέ τ-fιν 
σόγχρονον &ν&.πτuξιν &λλων λιχiκών τεχνών, δέν ~ργησε: νοc συμπλr,ρώσ'Υ) τ-Ιjν 

ιΧτέλε:ιιχ τ-ϊjς κε:ραμε:ικΊjς τέχνης κιχl ιΧγγειοπλιχστικΥ,ς ή κιχτιχσκευ·fι τών κεριχμει

κών κλιβ<Χνων. 

Νέον ΚIXL τοi:ίτο, διοc τούς &ρχιχίους έκε:ίνοuς χρόνους, έπίτευγμιχ ή ιΧyγειο

πλσσ.-ικ-ή κοcμινοι;, ή όπο(σ. οιιΧ καυσίμων έθερμσ.ίνετο &νσ.λόγως κα:l παρεϊ:χε 

&σφιχλΥι οιοc τιΧ &yγειοπλιχστικοc εtδη :Χποσ-:ριΧγγισι.ν χι:χt yf,σιμο &πα.ριχ(τη-:ο, 

ώς προς την χρησιμότητοc των, τ-f:ν άντοχη τών &γγε(ων συμφώνως μέ τον προ-
ι • ι • , ·~ , Δ , ' • ι ' J. , l ορισμον ενος εκιχσ.-οu ιοιιχιτερωc;. ιο-:-ι πριν :ιιπu -;-ην κεραμεικ.1 καμινον κιχ 

μέ την κατιχcrι<ευ~ των στον κεριχμ.εικό •ροχό, iloo κι a.ν άποξ'Υ)ριχίνοντα:•ι μέ την 
ήλιακ1) ιΧτμοσφQ.φικη έπίδριχσι παρέμ.ενιχν εuθριχυστιχ, ιΧτελη, εuμετοcβλητιχ κιχl 

οcνευ ιΧν-:-οzΎjς σ-.1ς ιΧτμοσφιχι.ρικές συνθΥ,κε:ς. 'Λnoc μέ το y·ήοιμο τών ιΧγγεlων 
μέσο: στόν κεραμεικο κλ(βιχνο, έδ'Υ)μιουργεϊ:το συγχρόνως καl &λλη σuνιχφ-fις 

τεχνικη ιΧπσ.ίτησις διιΧ τιΧ είδη τ-ίjς άγγειοπλσ.στικΊjς, τιΧ δποϊ:ιχ δι.ιΧ τ-'ης Οερμό-
1 • ,. ι ι • \ ) 'β Ι • λ- ' l Ι ' ' τητΌς ΚΙΧL αποςr,ρανσεως -.ων εις τον κ ,ι ιχνον, ΚΙΧL ιχπ ως με το yr,σιμο -:ους, 

οέν ώλοκλ'Υ)ροuτο ή τελειοΠΟL'Υ)σις τ-ίjς τέχν'Υ)ζ, tδιιχιτέρως διd: τd: λεπτότερα καl 

κιχλλιτεχνικώτεριχ ε!δη οίκια.κ:r,ι; χρ-ήσεως, τιΧ δποtσ ΚIXL εuρίσκοντιχν είς συνεχη 

κιχθΥjμεριν1jν χρ:ησιν, σκεύη μα.γεφικΥ,c;, κίη::ε:/J,ιχ, δόρίιχι uοιχτος, πιίΧτχ κ.χ. 

Διοc τοi:ίτο κιχ!. έπενο-ί)Οη μέ το ήμιψ·ήοψο (πρ6>τ-η τοποΟέτησις τών :Χγγείων 
έ.ντος τοi:ί κλιβοcνου μέ χα:μ·η/7)ν Οέρμανσι) -ή έπ&λειψις τών άyγε(ων δι' εtδαης 

τετριμμένης οκόν'Υjζ άπο μιχρμιχρόΧιθο, uyροποιημ~ν'Υ)ς ά),οιφ'ίjς oe φαιό, μίΧλλον, 

χρωματισμό, ή όποια προσέδιδε οτιΧ οcyγειοπλιχστικιΧ εtδη /Sχι μόνον έξιχφετικ·fιν 
έμ<;>άνισι, ά)J.oc και στιχθερό-:"'Υ)-.α στό π-f;λινο κ~τcισκε•jα:σμιχ, ένώ έκ πα.ραλλ·ήλου 

έγέμιζιχν οι πόροι μέ την cΧΠοpρόφΥ)ΟL τ-ϊjς uyροποιημένης έκε(V'Υ)ζ άλοιφΊjς, ·ή 

όποίο: κιχl κιχτοc τούς μεταγενεστέρους χρόνους σuμπεριέλιχβε κιχt είδικ"fιν χημι

κ~ν -:ινιχ οuσ(ιχν. 'Όπως δ κεριχμεικοι; τροχός, κιχ-.' ά.ρχ·f.ν, κα-:όπιν ό κερcιμει

κος κλ(βιχνος κιχl μετέπειτα ή έπάλειψις 8ι' εtδικΥ,ς &λοιφ'ίjς τών άγγεtων, τ-f,ν 
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όπο(α:v κοιτειηιει.Jιχζοιv ot έμπεtρΟL &_γγειοπ).tΧσ'7~ L, ΠΟU έ•rι~ψιζ:χ;•ι το π&:ι.ος ":'"f,ζ 

ρεuστότητός της, το μεί:γμα καL το κα.νο•Jικο ψ-ίjσιμο <:ou μιχρμοιρολίΟο•J, τον 
όποϊ:οv με.-~βοι)J.ο•ι σε vγροποι·rιμένΎ) σχονίωσι, η «·πειω:/.ι;ιt)-;ιχ·fι ;;έzvη •'Ιjς 

Λιχπ-};Οοu, έπετ\ιγχιχvε άλμοcτ~>8η &vάπτuξιv προ ..-ίjς κλσ:οσικΊjς περιό~οu. 

'Εκ διοιφόpων τ:ί εuρών οιιχr.ιστοu-:οιι ομως κοιt ή r.ιΟοιvότης -:-ϊjς &νιχπτύξε

ως της &γγειοπλιχσηκ-7;ς εlς ΛάΠΊJΟον, <:Jς τεzνικ·fι ύτ:όοειξις. δοκιμοισίχ κιχ~ 

σuνάμοι ιl)λΎ)λοvχίοc σuνεpγοισίοις κιχi. πείpιχς μετά. τών 'λι.:χιών, &ποyιν τ-fιν 

όποίοιν o&v Μνοιτιχι κα.•ιεtc, <iλογίστως ν' &πορρίψΥJ Ί-1 κιχi. ν~ τ.:ιχρ:χβλέ·~·η. Κ:χΟόσο•ι 

έξεi.ίσοετο ομωc: ή .-έχvΎ) χιχt τά. έξ οιu.-ίjς προ~όντιχ έπi;};Ο•;νον, iπε'ΙfJ·ήΟφιχν 

διά. την χιχτανάλωσίv των OL~?Opιx κοι)J,ωτ:ιοτικά. oz~l5L7.. zιχριχκτικΥ,ς Υ, κ~.!. 

σ-ι:ε8ον άμέσως με τ-fιν έφεuρεσι -:-ηc: βοcψ:ης, ή ζωγρ:r.φικfι έπ' ο:.cuτών διαφόρων 
παραστάσεων uπίjρξε μιά. φιλόκαλος κill.ι":"εzνικ-ίj προrπ.ά.Οει:χ, ΠΟ'J κ:χi. σ-:-ο·)~ 

χρόνοvς μιχς &κόμ·η r.ροκιχλεϊ: τον Οιχuμοισμό yιά. τέτοια χειροποίητα έργα. &γ

γειοπλοιστικΥ)ς -.έχ>rljC,, τά. όr.oi::x κοιt κοι-:0: ":"οt.ς ιXρz:xίrJ'J:; έκε[νι)'Jζ zρόν(J•Jς μ~ 

τόVΥJν προσοχ·Ιjν κιχt έπιμέλειιχν &πο λιχί:κοίις τ:::;.v'i:τες κοιτεrτκεuάζοντα.ν. Διά. 

τοuτο κιχt ή άγγε•.οπλ:r.στικ·/j-κερ:ψεικ·Ιj Οεωpε'L-::χ:ι οc;:ό τ+,ν ' \ρzιχιολογ•.κ·f,•ι έπι-
• • ψ1 ' 1 ' ' ' Ι ' - λ - λ - ' r ' στημΎ)ν u Lστ-ης VΥjμασLοις ΚοιL γιοι την . στοριοc των αων, των οιων εκεL'Ι<•>ν πο•J 

έ"f.OUV νά. έπιοε(ξοuν ΠΟλιτισμΟ ΚΧL tσ":"fJ?LXν. '(LιJι':L fί;:o~ZLΚ'I'JZ':'7.L ιιzεtρΟ7:L7.ΙJ'7.iΙΙ 

ΚIXL tΧΠΟ άνθρι~)ΠLνtΧ ~pγοι τέχνης ·ή έπ(8οσις, ·ή ιiνάπτuξις ΧοιL γιά. Οι.~ρχεί:ς ztλι.ε-
ι~ -5.ι ' \ \ ς ι - ι ' ' ι \ ι ι ' 

τηριοες, •ι οικμ·η κ:χι Ύ) φΊjμ·η -:ων κ:χ-:-οι.κων ενος -:οπο'J. -'ιο-:ι. πρεπει νοι rπ,μειω-

0- \ • \ , ' ι . ' - ι , λ • ;i ' 
η, πως κιχτα. τοuς χρονοuς εχε νοuς, η τεzνικ-η τοv τεzνLτ·η ιχγγει.οπ cιστου ,, χcιι 

τώ•ι με-:έπει':'ΙΧ λα.'ίκών -:εχ•ιι.-:-ών, ~Ε;ν Οtέ?ερε πολu ά.πο -:-fι•ι -:-εχ•ιι.κΎjν ~OU 0Q: 
μποροuσε νιΧ. έφοιρμόοΎ) οtοσο·ήποτε έπιστήμων μΕ: τΟ: πρακτικά. μέσι>:, τΟ: όπο'i:ιχ 

θΟ: εlχεν ιlσ<jϊοιλώς τό-:ε στη διά.θεσί•ι '70U. Καt οιό-:-ι ώς πρό:; .. ,., πρόοοο κι 
ιiνάπτvξιν τών γνι:>σεων, ποίι ·ή έπιστ-ήμ:η κιχθ' ολιχ -:0: σ-:ιΧ~ιιΧ της έπρα.γμιχτr.)

Π(Jι·ι;σε, έ?f,ρμοσε κιiποιο έπιπρόσΟε-:ο, i:O'J οιvτο ":"0 ιικά.ποι.ο» r.ροσ8tδει σ' rtU7'ίjν 
τΟ έπ(πεοο της Οιι>:φοp~ζ τίjς LΚα.νότψΟζ τ-'fις πpοιγμ:χ-;r;ΠΟL~σεως σUσ'J.ε":ισμοu 

κ:χl σuνΟέσεωc, ιi)J.ά. πρωτο7vπ(:χς κ:χί &ρμ·φεtιχς, θέμοι πού σuνέΟετε -:-fιν tκ:χνό-
,~. \ j. - - ' • ) - \ ) • , -

τητοι μι:; την κοιτοχ, τ-rις τεχνικης, ποu οιποτε ,ο•Jσε μιοc π •ΎJpο-:-r;τιχ εσω-;ερικ·r;ς 

όv•ιιΧμεως κcιί πίστεως προς -:-fιν έπι-τ'1Jzίιχ τ-fις -:-έzν·η:; σ":"ήν πρίiξι, πίστεως κσ..l 

πεποι.Ο·ήοεως ποu ά.vηπροσωπείιοuν το πνεuμιχ τ-ijc έπιστ-hμ"fJς. Κιχ/. είνιχι δμο

λογοuμ.ένως ζων-:ιχνΟ: τά. δεlγμσ.τοc •ης λ:χϊκΊjι:; ά.·rrειοπλιχστικ·ϊjς της Λσ.πήθοu, 

έργα. ά.σUλλΎ)πτης έμπνεuσεως ιΧνθρC:>πων χuρίως ά.γρ:χμμά.-:cο)ν κιχ":"ά. τc/;:: π:χν

ιiρzιχιοuς έκε(νοuς zρόνοuς. 

Δ \ ~ ~ I ' t β- ' - I I \ \ .) 
tιχ τοuτο οuν:χτιχι ν οιπο Ίj σιχν πρω-:οιρzα·r;ς σr,μιχσι:χς τεzνΊj γιοι -:-σ. απα:-

ρ«(τητοι κσ..Ι. τόσον χρ-ήσιμο: οίχιο:κιi εrδ·η ά.γγειοπλοιστιχ'ίjς, οπως τιΧ λαyήνια. 

.,oij νεροu, οί κov::F; κuί μ:ι6rηδε;. r;t κιχνi-:ες κ:χ:l 11-:-χμνες, -:-~ έο.ι.-:pοι;:έζιοι 

πι~ τα. κιχι κόπελλσι, οι βσ..ριες πιοιτέλλες οί κσίiππε:;. σταμιά. ΚC<L πιΟάρι:χ, άλοc

-:-ιέρες, φλuν-:ζά.νιιχ, τσοι~έρες. ιΧ•ιΟ<ίοοzε'[:r. κ:χl γλ:Χστρεc, λ:χyf,•ιιιχ ο.λ:r.':'.Jσ-:-ομ:χ 

γιΟ: κτηνοτρόφους Π(JU ~ρμεγαν το γlι.λοι κιχ!. τόσοι οcλλοι. Ί\πu τούς νεολιΟικοuc:, 
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λοιπόν, zρόνοuc Κ!ΧL προ -:-f,ς &•ισικοιλuyεως &κόμΊ) --:ών μzτ&λλων, 1; &γγεtοπλσι
στικ-fι σcX:v &πα.ρcχίτητος τέχv"Ι) άνεπτύσσετο συνεχώς κcxt έβελτιοuτο, διcΧ: vιΧ 

πcχροuσιοcση κα.τιΧ_ --;-fιν )fUΚ"IjV!X.ίΚ·Ijν περ[ο3ον μεγοcλες έχπλ+,ξεις, οτοιν ΚCXt ΟCΠΟ 

ψ·ΙJμtνον &σβεστόλιΟον ήδ·ΙJ κοcτεσκεύοcζσιν είδικ·Ιjν μπογιιΧν με βocOu κοχκινωπο 

χρωμσι-:ισμό, πο•) προσέ8ι~ε στιΧ Ύ;μιy"Ι)μέν:χ ιiγγετσι l8ι&ζον-:-σι χρωμ!Χ-:-tσμό, σιΧν 
πρώτη ·"fι κcxl δεότερ"Ι) έπ&λεtψις τών ιiγγείων. 'Εξευρίσκετοιι χοιτόπιν χοιl σUν 

τ(i) zρόνf1, ~ χρ'ijσιι:; είδικ=ϊjς μεικ-:-f,ς ιiλοtφΥ,ς στιλπνότ-ΙJτΟς έπιφcχνεία.ς --:ών 
&γγε(ων, διά.φορα δε εί3Ί) τοό-:ων έγίνοντcχ.ν κιχt σε προσχεδιασμένες φόρμες 

χαJ.ο(.:;τια, δτ!Χν σ' οιύτcΧ: έzuvz-:o f, ιiργιλώ~'Ιjζ δωλισμέ•rΙJ λιkσι.η. τα: ιΧγγειο-
) ' ~~ \ " I \ ο - "J. ' > λ-Π .σ.σ-:-ικοc ειοΊj, ποu ισως σημερον νσι εωρουντιχι πιχp"f)Κμιχσι'-"'νιχ χιχι ευτε ·η, 

ε!χον κιχl εχο1.;ν μεγιiλην ιΧξίιχν, σ"f)μα.σία.ν κα.t βα.ρ•)-:-ητα. διιΧ --;-fιν Ίσ:-ορίιχ κα.ί 

--:ον ιiνΟρ<:Jπινο πολι--:ισμόν. Κιχl κ:χΟwς έξΎJ'ΓίιΟΎJ, οτα.ν προ"Ι)yουμένως --:ο μέτιχλ

λον ·},τα.ν ιΧκόμ·η &yνω(J--;ο, τιΧ π-fιλιν:ι.. ε!δτ, -:-7,ς ιΧγγειοπλα.στικης τέ'jχης fισ:χν τιΧ 

μuνσ. κιχl ιΧ.ποιριχί...-η--:οι προς χρΥ,σιν οίκιοικιΧ σκεu"f). σ!Χν &πιχροιίτητο μέρος της 
' ' - • ι ') ~ • ' ~i' ' '!- ' Ι ' Ο ' β' περιοuσιιχς κοιι -:ou πλοuτο•J, οι .,,οι κιχι ειυΊ) χρ·Ιjοtμιχ οιοι τr;ν ιχν ρ<•>Πtνο ιον. 

Κσ.t πιχροuσιri~ον--:οιι σ' ολεc τlς ψιfσεις τ'Γ,ς προόδου χοιl ιΧ.νιχπτύξεως τοu ιΧ.νΟρώ

που τοc εtδ"Ι) τ-fις &γγειοπλιχστικΥ,ς κοιί σιΧ.v σuνο~εuτικ·Ιj μοιρ.-υρία. τ-ϊjς χα.Οόλοu 

έξελίξει:>ς .-ou διοc μέσο•J .-ώ•ι ιχtι:Jνων. 'λποτελο\>ν, λοιπόν, ί.στορικ-fιν π·ηy-ήν, 

σοcν τεχνικοc τεκμ:ίjριιχ, έκ τ<;> ν όποίων φωτ(~ετα.ι ό πολι τισμος κοιt ή ·Ιστορίοι 
- ' ' Ι ' , ι ' ' ) ' t \ ' .. προσμ!Χp-τuρει --:ι~ σ-ι:εγει~. -:·ην επινο·ι;σι κzι τις ιχπαιτησεις ιχπο τους προισ--:ο-

' έ ' ' ό I, ' ' "'!- ' ' ' ' - • ',,, pικους μ χρι Τ01Jζ με-:επειτιχ χp νοuς. ια.τι, TOC ειοη OC'JTCX, OCΠO-;'ZΛOUV λειο.γανσ. 
κ~Οε έποχΊjς σ:-Ιjν πιψείαν -:ών α~ώνων κχl -:-ijc άνελίξεως το;_j βίο•; -:ι'"uν άν

Ορt:>πων, g,που σοcν τέτοιοι ιΧ.νευρ(σκοvτcχι Οιχμμένσ. άκόμ·η χιχt κιiτω ιΧ.πο .-ο 

έ~οι-;;ος. 

'λπδ τοuς νεολιΟιχοuς άκόμη χρόνους, τιΧ εi:8·η τΎ)ς ά.γγειοπλιχστικης χιχι 

κερ:χμεικης +,κολούΟ·r,σαν μι~ν έξαίρετο•ι οcνοδον, έπιτ•η_ίχν κ:χί σπ:χνί!Χν ιΧ.νά.

πτυξιν τεχνικης. ποu κιχτέστ-ησt~ιν Ο'"'..(ε~bν έφά.μιλλιχ με τιΧ πρώτα, χιχl κιχτόπιν 

zιλιε-:-tjpίδ(ι)ν πο)Jών εόρωπα.'ίκοc είδ·η. τιΧ bποϊ:οι κιχt περl --:lι τέλ·η τοu ΙΘ'. το\> 

προτελευτιχίο•J α.Ι.ώνος, Ίjρχισα.ν νcΧ έμ-;;ιχν(ζωντιχι είζ τ-Ιjν πιχγχόσμιον άγοροcν. 

Κιχt +, ά.νε•)ρεσις -:ou κεριχμειχοu τροzοu, το::J Υ.λιβιiνου, --:'ijς &λοιφης άλλ.Χ κα.l 

-:-r,ς βιχφΥ,ς χα.t τ-ης στιλπνότητος σε σuν~ιοcσμο μe τ-fιν έξιχίρετο χιχροcκτικ~ν στοc 

8ιά.φοριχ εLo"'), ποu έιτι.ημιkτιζιχν στlj•ι έξωτερικ-~ •οuς έπιφιiνεtιχ διαψόρους πιχριχ

στοcσεις με μιά. κίτρινΊj χρωστικ·Ιj οuσίιχ (ώχρα.). &πε8ε(κνυον το•ι ζ:ηλο χιχl. τ-fιν 

προσπ&ΟειιΧ τους νιΧ δισιτηρ·ίjσοuν τ-Ιjν ιin·ειοπλιχσ-:ικ·Ιjν τέχνη σέ uψ·ηλο ά.ντοr.

yωνισ--:ικο με τοc έξ Εuρι~;της είσιχγόμενιχ, τοc bποτ:χ σε στιλπνότητσ χιχι τέχν'ΙJ 

γιΟ: μcχκρίι χρο•ιικο οιιiστ-tjμσι ~εν μποροuσοιν νιΧ σuνt~ιγωνισθοuν τιΧ λιχί:κιΧ. κυρίως 

εLδΥj. τιί Ια:τη()ιιf.ιτικα ciJ.oιq τά. 'Αλλ' έξετ~Χζοντες π:χροcλληλιχ στοιχετα., ούδε
μ(α. σύγκρισις Μν:χτιχι νοc γ(ν"Ι) ~ κιχμιιΧ συσχέτισις με προΊ:όν.-ιχ νεω-τέρων χρό

νων ένώ ή μvίjμ'fj π:χρzσ-:-έχει, διφε•Jνι~σιχ κιχt θοι•;μ.ιiζοuσιχ κιχl συσχετ(ζουσιχ 

--:ο κοσκινιομένο ά.ργιλώδες χώμα. νιΧ διιχρρέ'fj μέσα στο νερό, voc 3ιοr.λuετοιι κιχι 
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8ιUλίζετιχι, νιΧ κιχ-:-ιχσ-.ιχ)οcζη κιχ!. ν' ά.ποθr,κείιε-.ιχι, κι ιiπό πω.-:-ώ8τ,ς λά.σπη 
ν' ά.ποσ-:-ριχyγίζετιχι ά.πο το νερό κoct νιΧ μz-:-αποιΥ,-.:χι σέ zρ·ίjσιμο, θο:uμά.σιο, 
έλ > - ι .,.). \ ι - > ~ ' \ ' I ό" ' τ ειον ιχγγειο, μονο ~ -:-ιχ χερισc τοu ιχγγειοπ,.σ;στοu, ποu με τrJ π δι -:-ου περιε-

στρεφε τον ά.yγειοπλσ.στικb τροzό, στο ίί..νω μέρος τοίί iJπo(ou εvρίσχε-:-ο το δπδ 

Π pο~όντα c.!χv.α'ijς χρ'ήσε<ο>ι; >ίjς, προ τίj; τrJuρχ•.χ'ijς ε!σβ()),Υjς, σuνεχιζομένΎ)ς 
&πο χιΙ.ιετηρΕ8c·>ν &γγειοπλασηχrjς λαϊχ'ijς τέχνης στ-/jν \άΠ'Ι}Οο. 

κοcτεργιχσίιχν ά.πόκομμιχ -:Ύjι; ζuμωμέν-rις λοcσπ-ης. "Εν:χ κoct -:-οuτο σποι;8σcϊ:ο σ-:-οι
χεϊ:ο έφευρετικότη":'ος κσ.t ά.νιχκσcλu•}εω~ -:-ών λσcί:κών έκείνων τεzνι-:-ών τ-Γ,ι; 
ιiρzιχιότητοι;, "ou έγνώρι~ον ά.κόμr,, πως ό-:-α•ι -:-oc ά.γγεί:σc Oi έ·i·ίjνον-.ιχν στήν 
;τvριΧ μέσιχ σ-:-όν κλίβανο f,ταν ά.8•.Jνχτο νιΧ ο~χλuΟοu•ι μΕ: -:-ό νερο χα!. ξσcναyίνοuν 
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λά.σι.η. Γι' ~·)το τ?,ν λόyr, ·ί; μ•ιf,μ·rι π.χρ.χσ-:-έκει σ-:--ίjν πορε(.χ των ~ι.χψόpων έπο

zών, yι.χτt σε κά.Οε έ.ποz·Ι) ~σρείzετο ή ε·:ικοcφί~. μέ τ-Ι)ν ά.νά.πτuξι -:.-~ς τέ;yης κχ!. 
·ή 1νο~(Jς :-ίjς στά.Ομηc τ-ίjς νο'Υ)μοσuν-ηι; .-ων -:εzνι-:ων :-ίjς ά.ρz.χιό:-η.-ος voc προσ
οcρμόζωντιχι μέ .-l.c έκά.σ-;r,τz ά.νελl.ζεις κο:/. :-Ι)ν πρόοδο -:--"ης .-έχν-r,ς. 

~έν ά.μι;;ισβητz~τ:.ι:ι π/έο•ι ά.πb κχvένιχ οτι ε•:ψήμοcτιχ ά.yyειοπλιχσηκ'ίjς, πού 

ά.νzκαJ {ιφΟψrα.ν σέ ά.ρχα.ιολογιΜιjς τά.φοuς, κο:Οως κoct ii.iJ.~ πολtJτιμ~ ά.•ι-;αεί

μενα. προγενεστέριχς η κιχ!. μετιχyεvεστέpα.ς περιόδοu, πιχρο•Jιηά.ζο•;ν -:Ύjv Λά.πηΟο 

1)-;-ljv Κ•)προν, πρ.χγμα-:-ικ<'7>ς, μl.ο:ν έχ των πόλεων τ(J::J ά.ρzαl.οu 'Ε/J;ηνικο.j κ.S

σμοv. 'Ym1pξz κέ•ιτρο -:-εzνικ'ίjς λα·cκ~ς ά.ναπη'ιξεωι:; κιχl σοcν έστl.ιχ πολι-:-ισμοu 
μέ -:--}.ν δισ.ρκ·r, δι~-:--f,ρrριν κ χ!. ά.νά.πτ-Jξι•ι :-f,ς ά.η zιοr.λ:χσ-:-ι/.'1;ς -.έz•rης μέzρι -:ί:>ν 

χρόνων μοιc, Κ.ΧL zωρ/.ς κοιμιοc ~ιοικοπlj τ"~ζ Ποινάp;ιοιιιχς κιχί Π(JλVεLΟΟUζ ιχuτίjς 

έr.ιδόtjzως ><.ι>'Ι κ:r.τοtκ<<>ν -;-f,ς \αι.ί;Οο•J ύr.ολογί~ετοcι ώι:; μον:χ~ικ·Ι; r.όλις, ε~ς 

..-·fιν όπο(ιχv διέλιχμψι;; πανάρzαιr)ι: πολιτισμός, σuγzρονος κιχ!. ίσοΜvιχμος τοίί 

Kp"lj":O(.L'JΚ'fι'Ιι>:'ίκ<J::J. Κχ!. ~ν. εσ-:-ω, .Υ, διlλε•Jσιc -:ί:>ν ' \z~ι<-:->ν ά.π~ '7"f,ν \:Χ.πr,Οο 
κιχ/.~ έyκιχτά.οτοισις τών \ιχκ<!>νων σvμπ(πτει κιχτοc τbν 113' rι.ί. π. Χ. στ-Ι)ν λά.πη-

0fJ, ά.r.Cι -:α. ά.ρzrι.ιο/.ογικ~ εrδ·η -:--'ης ΖΤ(ΖLΟr.λ:χστtχΊ;ς-χερα.μ:::ικΊ;ς προκύπτει, 

ΚΙΧτΟC νεωτέψJUζ οcρzrι.ιοi.όγοuς οτι σέ γειτονικές Υ.<;)pες, ~π(κ:::•Ι-;pον των όποtων 

α.t ?\[vκ'f,νχι :ι..rι.!. ·ή 1\ρf;-:--η. ά.ν:::r.τuzΟη. zωρ1.c ν:Χ. 8~α.-:-ηprι0Ί; ομω::, ή ά.γγειοπ) rι

στιχ-/j o,r.ov κuρ(ωc 70 έ).);ηνικfJ'Ι σ-:οιι.ε~ον έπεκράτ-ησz. '\ν:χ, .... φισβ·ί;7ητο -:vγ
zά.νει --:b γεγο•JΟζ -:--ijc μ:χκρiΥ.c δι:χρκεί:χc Κ:ΧL άνΟfισε<<>ς τ'ίjς λα.ϊχΊJς οιvτ-ίjς τέχνης, 
ή όποία. κιχl έπt ιχί<ι,νες ·f,κμcι:σε κσ.t σ?ι.ν βιο-:εzνt:Υ έr.εκρά~ιισz στον tδιο Κ!ΥL τlJν 

α:ότον --:όr.ο, σ:-fιν έΙJ ηνικ·fι Λάπ-ηΟο -:--f,ι; βορείrι.ς Κuπρο•;. ' \λλ' Gλσ. οιvτιΧ Οεω

ρ·η.-ιχ<7>ς &yοροuν κσί ~ν8ι:Υφέροuν πλέον -:--ίj•ι 'Ιστ-ορία. κα.l -:ον πολι-:-ισμο -:-ou 
λαοίί μιiΥ.c π:χνά.ρzrι.ιcι:ς έλλr,•ιιχ-ijς έστtΟ'c, -:ο &νομοι τ~ς όπο(οις κrι.ι έξ ά.ρχ~ς ά.πο

κα:λε~ τ:χ.ι λά.π-ι;Οο::. 

' \πομέ•ιει τ<:ψα: χ:χl πρ::ατικως ν' ά.ναJ.uΟη έν σuντομ(~ ·ή κσ.τιχσχεu~ τ<7>ν 

εί~ων ά.r.ο τούς τεzν~-:ε:: ά.yγειοπλοcστ-ε:: -=-Ίjς \~π-f,Oo•J, -:lJ ύλικο των όποίων κα:ί 
έν τo'i:c; προ'Υ)γοuμένοις ά.•ιιχφέρετιχι κιχt σvμφ<:)νως τ'ijς στrι.οισ.κ'ης ά.νοιπτuξεωι:; 

:-f,ς τέzνηc. Έ•ι-:οιίίΟ:χ, ομως, ά.ν:χλ•)ε--::χι &.r./.(ο)ζ r, ΚΟC"'::ΧΟ"/.ε'J'fι κ:χί ~ ..-:::) ικ·fι μορ
φ~ --:ων ά.yyειοπλα:σηκων εlδων, μiΥ.λλοv τοu ΙΘ' προς τον Κ' ιχίωvοι χιχt χοιΟως 

ά.κόμ:χ. έπ!. -:<.>ν zρόνων μοcς ά.νθοίίσε σόιν μιιΧ λ~μr.ρόι λοcϊκ·fι βιο-:εzνίοc τίjς Λα:

π-ήθοv. Έξ &λλοu μέ τ-fιν τέzΨφ σ.v-:--fι κrι.t μ' ά.ρκετοlις ά.πο τοlις κοιλοί.ις τεχν~
-:zς ..-oi) είοοuς ιχ•jτ-'ι;ς 1-,rrι.(J)·Γ,Οφrι.ν, ά.r.οσπ:χι:ψΧ"':LΚ<.ι)ζ ΚΧL rί)J.οι σέ κοιτοc κ~ι

pοuς έκδοΟέντrι. είδικοc έ:ντuποι ~ «Χιμ>vικι1)). Δέν ΟιΧ ~το βεβα:Ι.ως πλ·~pΥJς ~ 
'Ε ι ,ι tJ ~\ "'I - f ι ' ' \ \ .λ 

ργσ.ιτι:χ :χ•J-:-η :χν nεν σ'Jνεπ,.·r,ροuν--:ο ωρισμε·ι:χ κ:::να: ωc προς την -:εχνικΊ1ν 

τοuλά.zιστον κιχτοισκεu·fιν τών πηλίνων ά.yyεt<•>V, διιΧ -:oc όπο'i::χ. κα:Οως πα:ρzτ-ηρ·~
θη ιτέ μερικέc έχ>Ιόσεις φα.ίνε-::χι σ'JγκεχuμένCJ το Οέμrι. τfιι; '. \ γγειπλα.σ--:ικ'ης 
7έχνης -:--7,ς λσ.r.f,Oo•J περιr.λέκε•ιχ~ μέ -:--f,ν κσ.-:χσκεu·fιν πιθ:χριών καt ~λλων 

εί~ων r.rι.ρομιΛοu '!'Jr.ou γι' άr.οΟ·ί;κεuσιν έλα.ίοu, οίνιJπνεuμα.τωδi.}ν ·fι κoct όσπρ(ων 
σέ μερικοc Κ•Jr.pι:xκd: χωριά, γιιΧ .α. όr.o~oc z<·ψLOC ο•jδέr.οτε 11'J'(/.εχριμένως t, 
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ε;ιt.ιχτιχστιχΟέ•ιτες σε 8ιά.?Οpιχ χωριοc κιχl σ.-fιν πόλι --:ών Βιχρωσίων &.κόμη κιχτε

ργ&ζον--:ιχν τά. είοη --:ων. 

Στl.ς 8υο μεγά.λες ένορίες, ποu άπλ,~νοντιχν ψηΜ στά. ριζοβοuνιιχ ά.•ιά.μεσιχ 

σε 8υο έκτετιχμένες κοιλ&.Sες ποu τlς χωρίζει κιχτιχκορuφως 'ή μεyά.λη κιχτο.πρά.

σιν"'Ι ρεμιχ--:ιιΧ το\; Κεφιχ/.ο~ρuσο'J κιχl πού ξεπροβάλο'Jν σά.v 8uo ξέχωρες χωμο
πόλει::, σ-:-fιν '.Λγίιχ '.\νσ..σ-:-ιχσίιχ :αl τ-fιν 'Λγίιχ Πιχριχljχευ-1) έλειτο•jργου•ι τά. 

περισσότεριχ 'λγγειοπλιχσ-:-εϊ:ιχ τίjς Λιχπ-ήΟο•; . Στεc; προσβά.σεις τi;>ν 8uo &vω 

ένοριών σπο την ένορίιχ τοu Τφίου Προ8ρόμου κιχt έκ τ-ϊjς κιχτευΟuvσεως ά.πο 

':'Ο .λ·ημιχρχεϊ:ον, πού ό 8ρόμος ΙΑ)·ηγεϊ: προς τη·ι Έ\yίιχ Πιχριχσκεuη- Ί\γίιχv Άνιχ

σ-:-ιχσίιχ κιχt προτοίί κιχνεl.ς C(Οά.σει σ-:-ον tστορικο ά.λευρόμ•;λο <Ou Χιχ-.ζηλ(ιχ, 

προκρίτου τίjς Λιχπ·ήΟοu -.ον όποiοv ά.Π"Ιjγχόνησιχν το 1821 ot Τοuρκοι (πά.ππος 
':'OU Lτριχτηγοu Λεων(8ιχ ΛιχπιχΟιώτη). uπ-ηρχον OL . Ι αγηνάδες μεγά.λες βιχΟιες 

οεξιχμε~ιες γεμα--:ες ά.πο &.ργι)J.C:>8·η Μοπη, πού ·ή μιά. σuvοεότιχv μe την &λλη σε 

ΚΙΧ":"Ι)ψΟρίζο'Jσσι κιχτε•)Ουνσι, προς "/jν ά.ριστεροc πλευρά. τοu ορόμοu πιχρά. τοc 

λεμονοπερίβολιχ τοίί Νεοφuήj ΠιχνιχγιC:>τοu κιχ!. σε μικρη ά.πόστιχσιν ά.πο το 

πιχτρικο σπίτι τοίί έκπιχιοεuτοίί 'Λλεξά.νορο•; 1. Κοσμii. Ί Ι περιοχη τώv Λιχyη-
1 ~ , ι L~ 1 " .. ' • • • 1 ζ • ~ ό • 1 -). νιχοων <ΧΠU μεγΙΜ.εζ Cί'J'ιεχ_ομενεζ δεςσιμενεζ ΠΟυ τες εzωρL ε 0 ο ρ μος IΧΠΟ ' ' I 

ό ' I I t- I I •I \ λό I λλ I J'. 
ν --:ιον π,ευριχ, ποu •;Ίπ]ρχε μιιχ μικρ"Ι) λLμ'rt] κιχι φος ιχργι ωρυχειοu, •1τιχν 

το πρώτο έργιχστ·ήριο &.πο το όποϊ:ον ~ρχιζε Ύι κιχτεργιχσίιχ της πρώ-.ης uλης 

γιιΧ .-lj•ι ά.γγειοπλιχστικη τέχνη. ' ΙΙ τοποΟεσίιχ έχείνη ήτιχν το κέντρο, ά.πο το 

όποϊ:ον &ρzιζε ή προμf,θειιχ 7otj •)λικοίί, Υ; κιχ':'Ζργσισίιχ 7ou όποίου έγίνε-:-ο, περί

που κιχτιΧ -:ον ά.κόλοuθον τρόπο. 

Έργ&.τει; τι7>ν &.γγειοπλιχστείων έσκιχβιχv zώμιχ ά.πο το ά.ργιλωρuχεϊ:οv το 

όποϊ:ον έρριzνιχν σε μεγάλο σ7ημέvο κόσκινο, το όποϊ:οv κιχτόπιν προωθοuσιχν 

σε ιχ•j).ιΧκ~ ρέον-.οc uδιχτος πο•J κιχ--:έληyε σέ ά.~ιχθΊj λίμνη. i\[έσιχ στη λίμνη 

χ.ιχτιχστάλιχζε το ά.ργι] ώ~ες χiι>μο. κι ά.πο τη συμπλ"Ι)ρωμένη έκείνη λίμνη, ~ 

8ιιχρρο·fι χuλci>8ouς uyρou 8ιιΧ μέσου στεvοίί ιχuλιχκος ά.πέληyε στην πρώτη 8εξιχ

μ~ν+,, πού οτιχν ιχ.jτη σuνεϊ.λΥjρΟuτο, ό ά.ργι/.ι:)Ο'/)ζ χυλ'όζ έχuνε':'Ο στην συνεχόμε

νη κιχτηφορίζοuσιχν δεξιχμεν-1) μέzρι τΥ,ς σuμπληρci)σεως ολων. Μέ τijv πιiροοον 

όλ(yων ·ήμερώ•ι κιχ!. ά.νιχλόγως των κιχφικών συν01)κών ό ρευστοποιημένος χuλΟς 

με-.εβοc) λετο σέ λάσπ-η. κιχt με τ-fιν μερικ-fι έξ&.τμισιν τοu ϋ8ιχτοc:, ot έργ&.τες κιχι 

ά.νάλοyιχ μέ -:-);ν r.οσότη--:ιχ --:ou πηλοί), την όπο(ιχ -:-b ά.γγειοπλιχστεϊ:ο θιΧ έχρησι

μοποιοuσε, ~ρχιζιχν """ έξιχγωyή -.ηc ά.πο τl.ς Οεξιχμενέι;, OL όποί:ες Κt έν τii) 
μετιχξύ ΟιΧ &πρεπε νιΧ έγέμιζιχν π&. Χι. 'Λφοϋ την τοποΟετοuσιχν σέ κιχΟιχρο μέρος 

έζuμ<~νετο ά.πο -:-ούς έργά-:-ες σέ οημεϊ:ο πού κοιθίσ-rιχ•ο στερεώτερη γιά. νά. την 
Q,' ' ~ • ' • - < ' Ι ' ' 1 ο-:οtl"ιχσοvν σε πχριχπrΊ)σtο μερος, ε'/. τ-ηι:; οποιχς Κ<ΧL τεμιχχιοι φορτωμενιχ σξ; 

qιχνίδε::;, μe ζώιχ με-:ιχφέροντιχν στά. ά.γγειοπλιχστεί:ιχ, μέσοc στά. όποϊ:ιχ έγίνετο 

κιχl δευτέριχ ζύμωσις, ή με•ι πρι:>τη με τοc πόδιιχ ή 8εuτερη sε μέ τ& χέριιχ γιιΧ 
τεiΔιχν ά.φuορωσι τοίί πηl.οu, τεμάχιιχ -:ou όποίοu κιχl έπt τών τοίχων &κόμη 

έρρίπτον-:-ο σέ υημεϊ:ο ά.ποστ-ριχγγίο~ως-<ίχι ομωι; ά.ποξηρά.νσεωι;- Sιoc va 
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f,σo:v 70C -:εμάzt~ τoij &pyι/.ώοο•;ς Π"ljλOiJ e-:οψ.Ο: τ:ρος έπzξεργιχσίιχ•J έ;:( -:ο::ί 

κεριχμεικοu τροχοu. ΜερικιΧ τώ•J ά.γγειeιπλιχσ:-είωv 8ιατηρο::ίσιχν κcxl στ-fιν ιχύλ~ 

τους οεξιχμεv~, aν κα.μιιΧ φορι1.. μετέφεραν οια.φορzηκης ποιό-:-ητος zι7ψ.ο: προς 
οιάλuσι, ζ•:ιμωσt'J κο:l κιχτεργο:σtιχ•ι yιιΧ εεοα!Χ Υ.ΙJρίως ;:!δη ά:r(εtοπλο:σ:-ιχηι; 

έ .. ' ' - ' ' ~ ο ·~ . τ χv-rις, οπωc -:cx fχε•J·η μιχγεφικ-r,ς. πετgοτυγω•α κο:ι "'- οπ-r,~οινχ πzρισσο-:ερο:ς 

σκληρόvσεως κα.( ά.vτοχης, Υι uλη έκ ·~:: δπο(ιχ<; κιχτεσκεuοcζοντιχν oe•J ~τα.ν ά.ρ) ι
λ~>οης. Ko:t -:oc σκz<ιη ιχ•~>οc, <:>e οικιιχκΊjς χρ·ήσεω::. zΊχιχν ποcντοτε μεγά/;r, 

ζ-ήτησιν σ-:1ς ά.γοFe:: -:ι';,ν πόλεων κο:( σrfιν vποcιΟρον. 

'Λ νοιφορικώς μe τον κεροιμεικόν τροzό, το πρωτότuπο, ά.ρzο:ϊ:ο κιχt κuριι~

τερον έξάρτ-ημιχ -.ων 'Λγγειοπλ~.σ>είω•J, ποu έ-ι.ρΥισίμω::: σοcν κι•π;-:-r; πριχκηκο 
, \ - , , - .J. \ , ) - ..... , 

μηzιχνr,μο:, κιχι το•J-:ο ε;-:-ιτοπιοu κο:-:οισ-/.:::u·r,ς. ,1τ:ι.ν σαν εpγ:ι .ειο απ,,οuσ-:ο:τr, 

στ-fιν κο:το:σκεufι του, iίσο κιχl ά.πο:ριχίτητο κα.t σποuοοιϊ:ο γιοc τ?;ν τεzνίτην άγγειο
πλ&στ·η. c 11 τεzνικ-fι ά.τ:όοοσιc στο σzΊjμοc -:Ύ,ς ποικιλίο:c '..C7>ν κιχ-:-ιχσκεu~ζομέ

νων είοών μέ :-Υ,ν θοιuμο:σ(cχν ~j:ψΟ'Jtχότ-r,-:ο: σ' ολιχ τοc vf.έOt~, ~πλ;χ Ί; Οtακοσμη

>ιΚά, έζηρτατο άπο την κσ.τεργο:σ[α•J τοu πηλοv, ΠΟU έγίνε-:-ο διιΧ ':"QV κερο:μει-
- - "' \ β r ' ) r "' ) ' ') '1- I ΚΟU τροχοu . ._.τ-ΙJν ο:σι. ':"{J'J Υ.οιτω zιχμ·η ,(Χ,, εν:ι.ς Π .~τuc;. σ-:-ρο'(Ύ'J ,ος. σο:νωω>ΟC 

τροzός, στ-ηριγμένος σέ σιοr,pοcν pocβoo μ·ίjκο'JC έ•Jοcμισυ πεpίπω μέ:-ροu, ΠΟ'J 

οιιχπερνοuσz ΟCΠΟ τ-fιν τpUΠ(Ιι τοu ζui.ινο•J ποcγγο•J ΚΙΧ'7ΙΧΧΟp,:ιφως Κ:Υ.L σ-:-ο fJ.νω μέ

ρος τ-ϊjς σι~ΥJpας ρά,βοοu uπfιρχε προσκολλΥjμέ'Ι"ΙJ σ'7pογγόλ'Υ) lσόπεόοc μ::-:-cχλ
).ικ·ίj πλιΧκα με πzρίμε•ρο είκcι?ιπέν-:ε περίπο•J lν•~c;>'J. τll -:-ο:ν Υ; βάσι~. έπt -;-(,:; 
όπο[ιχς με κιχ>ά.ί./;ηλ<Jν -.εχνικbν -:-ρόπον έγίνε-:-rJ Υι χιχτα.σ-/.εu"fι -:-ι';,ν πηλί.v<ι>ν 

ά.γγε[ων, τιΧ εi:oYJ τώ•J όποίων εΊνοιι περισσότεροι &π' οσο: περιεγρά.φ-ησα.ν προ·ΙJ 

γουμένως. Διότι ή ποικιλ(σ 'Ι)Uξανε σ•Jνεzώc, έμπλοu-:ζομένη ιiπό κα)J.ωπι

στικοc οίκιοικοc ά.ν,ηκε[μzν(Ιι με θα.uμοcσιες κrχηιτεzνικει; έπ. (Ιιu-:ών πα.ρο:σ:-ι1.

σειc, ποu ώρισμένοι έξ οιότών gγχρωμοι , σu•Jοιγων[ζοντοιν πα.ρόμοια. εuρωπσ.'Lκ'ί)ς 
προελεύσεως. Ίοίως κοιτιΧ τtς τελε•J-:-αϊ:εc χρονιέ::, οσz ά.·1Ύειοτ:λασ:-zϊιχ εΊzιχ•J 
ιiπομείνει σ-:Ύjν λοcπι;Οον ήσzολοϋν-:-ο μσ.ίJ.ον με χιχλλωπισ-:-ικ~ εϊl>η ά.γγείιι>ν 

κοι1. κuρ[ως ά.μφορεϊ:ς μέ l>ιάφορο: σχέ~ιοι χο:ρο:κτικ'ί)ς, άπό φιλό-:-εχνοuς κοιλλι

τέzvες χο:ράκτες, ι:ιί. /Jποϊ:οι σ-:-n ε!Ι>ο:: -;-~:; τέχνψ -:-ων :ιjσχν μοvο:οικοl χ.ιχθω:: 
b Κώστο:ς ΓΙ . Πο:-:-σιχλίοης. 'Ο -:-ροχό::, μέ -:-ο κ":1~r.ημιχ -:o•J τ:οοιοv '7Ο::ί άγγειο

πλΟCστη, πcιu ό ίl>ιος έκα.νόνιζε τ-fιν τ(Ιιχύτη-:-οι τ-~ς κιν·ήσεως, έπεξεργά.ζετο την 

~τοιμη προς κο:τεργοισ(ο:ν τεμο:χισμέvη λά.σπ-η, με -:-ον &νά.λογο τρόπο. ποι'ι 
τοποθετημένη στην έπι<;:>ιΧνειοι -;-'Γ,c στρογγύλης πλιχκος -:-οϋ τροχο\>, έσ·φιψο

γuρίζετο κα.τεργο:ζομένη σunρόνως ά.πο τον έξειοικεuμένeι τεχνίτη σuμ<;:>ώνωc 
ποcvτοτε με το ε!οος Π(IU έπρόκειτο ν& κο:το:σκεuάσ-η. Το ε!8ος τοu ά.γγεί.οu, 

οηλο:Ι>+,, έπεξεργοcζον'7α.'J στον τροzο κcxt <:>ς προς -:-ο μέγεΟο:;, -:-ο 5.νοιγμχ, τό 
σχΥjμο: κο:i. την &ρμονικ-η σuμμετρικότητά, του . Στ-fι μεταπcιίΥjσt oe τοv π-ηλοu σέ 

ιiγγεϊ:ον έπt τοu τροχοu, ό ά.yyειοπλάστ-ης επλοιΟε στ-fι μορφ-fι ποu ήθελε το π-ήλι

νον σκείίος με -:-oc (οι&. τοu τιΧ χέρια., zρησιμοποιι~ν-:-:χς μόνο μιοc ξ•jσ-:-ρα κι &ν:ι. 
τεμάχιο uφά.σμα.-:ος, όλίγο νερο κι έ-Jcx λεπ•ο τψά.χιο σπά.γγοu, μέ τb Ι.ιποϊ:ον μέ 
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(".)~·Jμciσιr,ν έπιτρ::ιπέζιον κ!Χνιί-:-ι iριcr.oupyημ::ι λ::ιίκ'η:; άγγειοπλcιcr.ικ'ης φιλο-:-εχνL~ς 
:tο\ι έm cιίώνcις ·ϊ;κμ!ιζε σ-:1jν ΛιίΠΥ)θο. 



προσοχ-1] ά.φαφοuσε κόπτονται; ά.πο τη βά.σι τοu το ά.γγεϊ:ο, ποu ~ταν προσκολ
λΎ)μένο στην έπιφά.νεια τοu τροχοu, καΙ. τοποθετώντας το στ-fι συνέχεια &.λλων σέ 

παρακείμενα στον πά.γγο σανίδια, -:-α. όποϊ:ο: ot έργά.τες έτοποθετοuσοcν στα. ρά.φια 
• ' ξ' Β β ' ~ ' ' ' ' ' !!λ ' "~ -γι οιπο Ίjροινσιν. ε αιως, υπως και ανωτερω ανοιφερεται, v cx τα: ειο·η τ-ης 

ά.γγειοπλοcστικης κoct κεριχμεικΥ)ς τέχν'Υjς, οΕ:ν κατεσκεuά.ζον-:-α:ν έπl τοu κερα

μεικοu τροχοi:ί, λόγι.p τοu 6γκοu η τοu Ζδιά.ζοντος σχ~μιχτός των, το προς κατοc-
~ < λ \ έ I \ ό λ I .. < W'1- < > λ f I 

σκεu,1ν u ικον χuνετο σε φ ρμες κα οvπια 'Υ) ο ιυιος ο ο:γγειοπ αστης, πο:ρα 

τον πά.γγον καθ~μενος, κατεργά.ζοντιχν το ήλινον ε!δος ιΧπλώς μΕ: τα. χέριοc κα:l 
μέ κανένα εΖδικό, μ«λλον ξύλινο βο~θ"'Ι)μιχ χαρακταΥ)ς, προκεψένου γι' ά.γά.λ

ματα καΙ. άλλα ε'lδ'Υ) κεριχμοuργίας η χιχτιχσκευαζομένων Π'Υ)λ(νων ά.ντικεψένων, 

τα. όποϊ:α: και πριν ά.πο την κατασκεu·ή τοuς, το ύλικο πού χρησψοποιοuσαν 
ήταν μ«λλον ά.νά.μεικτο, c>χι δ'Ι)λαδ~, ά.ποκλειστικώς ά.ργιλώδες. 

"Υ , , l l ι..~. - , ι , β , I , , λ , 
στερ απυ τυ στ .. τ .ωμο: των α:γγε ων, ε αφοντα:ν με μια νεροχu ο φαιαν 

.. 1( β f I < ,ι~ > f ζ \ 'ζ Ι -Ί. Ι 
Ί) α.c;πρ'Υ) σ.φη, ποu οι ιοιοι εγνωpι αν να κα:τιχσκεuα ουν, την Χ<Μ\ουμεν"'Ι) πο-

τανάν, έμποτ(ζοντιχς ~τσι τ' ά.γγεϊ:α κι ά.φ-ήνοντά.ς τοις ά.κόμ'Υ) κα:μιιΧ. δυο ήμέρες 

στα. pά.φιιχ για. ν' ά.ποpροψήοοuν την λtθιν-η οuσιώδ-η έπά.λ'Υjψι και για. να. κλείσουν 
1 ι ' ' - _r;ι • ι (' ' -τυχον ποpοι α:νοικτοι τω1J κατεpγασvεντων ιχγγειων 'Υ) κατασ-..<ευ-η τοu «ποτα-

ν«», κατεσκεuά.ζετο συν·ήθως ά.πο κον(ασιν ά.σβεστολιοων). 'Έτσι ·~σσ.ν έτοιμα 

γιιΧ το πρώτο έλαφρο ψήσιμο (&ν οΕ:ν έπρόκειτο για. εtο-η ccά.λοιφτιΧ») μέσοι 
στον κεραμεικον κλίβανο, πού -1)ταν κτισμένος στην αuλ-/j τών 'Α γγειοπλσ.στε(

ων κctl. έθερμα(νετο ά.νσJ..όγως μέ καuοόξuλα, ποίι προμ·ηθεuονταν ά.πο τl.ς παρα

πλ~σιες δασώδεις περιοχές. ΜετιΧ. ά.πο τη θέρμανσιν καΙ. τον καΟαρισμο τοu 
χλιβά.νου, στεγνωμένα τ' ά.γγεϊ:α έτοποΟετοi:ίντο σ' αuτό, μέσα στον όποϊ:ο 

ά.φ~νονταν' προκειμένοu γι' ά.γγειοπλοcστικα. .::(ο·η ποίι δέν έχρειά.ζονταν δεύτερο 

ψ~σιμο, για εlκοσιτέσσερις ώρες, γιοιτl. το ψ~σιμό τους fιταν τελικώς ενα. καΙ. 
οιαρκείοις τοu προκαθορισθέντος, περ (ποu, χρονικοί> οισ.στ-ήματος. 

'Όμως για. τα. κσ.λοίιμενα. άλοιφτά &γγεϊ:α ήjς Λιχπ~θου, χι ά.χόμ-η τα 
κσ.λλιτεχνικα. κεραμεικα. ε'Lδ'Υj, μετα. την οείιτερ'Υj εlοικήν έγχρωμον έπά.λ'Υ)ψt, 

έτοποθετοuντο καl πά.λι στον κλίβανο, μέ χαμ·ηλότεp'ΥJ Οερμοκριχσία ά.πο την 

προ'Υ)γοίιμεν'Ι) καΙ. γι' όλιγώτερο οιά.στημα σε G'Υ)μεϊ:ο, ποίι μέ τ-fιν έπαναθέρμ.σ.ν-

λ 
1 β 1 λ f ''ψ I λ 1 .ι \ 

1 λ σι, προσε ιχμ α.νοcν την τε ικ-η τοuς ο ιν κα.ι στι πνοτητα, οπως και τα χα: -
λ I > \ >1'1- ",\. I θ f έ'1' - I -
ωπιστικα οικια.κα ειοη ~""" τα -αuμασια. σχ οια. χοcρα.κτtκ'Ι)ι;, ποu πα.ρειχον 

σ' αuτιΧ. ά.ριστοuρΥ'Υ)μοιτικήν έμφά.νιοιν στην κοcτα.σ-Α.εu·ή τους καl στήν τέχν·η. 

τ' ά.ριστοτεχνικα αuτα. χειροποίητα προϊόντα μεγά.λης ποικιλίοcς, ιοισ.ιτέρως τά 

διακοσμψικιΧ εto'YJ ήjς • Α γγειοπλοcστικ:ης τέχν-ης εl.ίρισκον πολλοuς ά.γοραστές 
lο(ως ξένοuς έπισκέπτοcς. ΆλλιΧ. καΙ. σιΧν έργα λα·cχ:ης τεχνικΥ)ς έμπνείισεως μέ 

διά.φορες ποcροcστά.σεις ά.πο τ-fιν κuπριοcκ-/jν ζω·fιν έπ' αuτών προ~λκuαν την 
προσοχ-/j χoct το ένοια:φέρον τών ά.γοριχστών σάν πρα.γμοcτικα. λοιϊκιΧ δημιοuργ·ή

μοcτοc. 

Περl. τα. μέσα. τοu ποcρελ06ντος αtώνος, ά.πο ήjς Ά γγ λιχ:ης χατοχ:ης κσ.t 
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μετέπειτα, i:ο-ημειώΟη μεγά.λη προώΟησις είc; την 'Λ γγειοπλαστικ·~ν τέχv-ην, 

διά. -djν όπο(οιν κοιι b Δημ·fιτριος Τ σψο.'ψηc; έβρα:βεύθη ποιρά. ή)c; Dοισιλίσσης 
Dικ-:-ωρίιχc. yιά. ώρισμένιχ κιχ)J.ωτ.ισ-:-ικά. εrδη τά. ότ.οϊ:ιχ κιχτεο-.ι.ε.Jιχσε κα:!. ά.πέ

σ-:-ειλε σά.ν δώρο τ.ρος ιχ•)-=Ύ,ν. Το μ.c.ϊ'ΙΧλύτερον ομως , .\ γγειοτ.λιχσ-:-εϊ:ον έξ όσων 
έλειτούρyφοιν είς Λά.mιΟο•Ι περl τά. τέλη τοu πα.ρελΟόντοc; ιχίώνος προς τά.ς 

ά.ρχά.c; τοu λ~γοντος, fιτοιν ά.σφιχλώς το 'Λγγειοπλιχστεϊ:ον - Κερcψοuρyεϊ:ον τοu 

Ζωντσ.νb οεi:yμι;t έπεξερyσ.σL!χς κσ.ι κιχ-:αcr..<ε>J';;ς ιiyyει~πλιχcr.ιχων εtδωv Π(ι\J έφiμ.ιλλοχ 

των εόpωπιχtκών, .ησα.ΙΙ Πεpιζ-ήτητα. σOCV rJ!ΚLιt;<cX σY.tΙJ'I), Υ.ιχt ';"cX δποίιχ fLt cΧξLΟΠ:tpα.τηpητον 
ζ'ij).ον, πpoσr;χ-t1v χιχt φιλοτr;.v(α.v yε<•>μ.ετpικ-Ιjv κιχτεσ:ι.είιιχζε σ-.ό πprJyrJvικό -:οΙ> 'Λyyειο

r.λσ.σ-.είο, στbv ".\γιο Λοu:ι.i Π.:; λιχ7tf,Οο•; lι φι),r;πpόr;οοc; ~χvLτη:; κ. '\ριστοφιΧ•.rr,ς λ!χτζη-

χσ.ρσ.λάμ.πους (!σ-.άμ.εvοc;), πο.J ξερpιζωμέvο~ κι σ.·)τι.ίι;, σuνεχlζει κι.ίπο•J στΥ;v Λι:uχωσlιχ 

τΎjν r.a:-:poπoφι.ίoo:-rJ α.·)τη ),ιχίκΥι τl:-ι.vτι 

l r ι Χ <1- ) ' ' ι ' ')ό λ ' .. J. β ' \.ωστοι ριστοσοu οικη, ποu κοιτεστη μιιχ ο , κ ηρος ωργιχνω~νη ιομηχιχνιοι, 

.\. ' ' I ' ' Ι ' ' ' ~ ' l' ~ ... ' ' ζ •ι οποιιχ κιχι με 7'1)'1 εισιχγωyην μrιzιχνr;μοιτων α:πu την οιι-..Λιιχν, κοιτεσκε•;ιχ ε 

κερά.μοuι:; γιά. στέγιχσι. τών οίκιών ΓιχiJ ικοu τίιτ.οu κιχ!. ά.πο κοκκινόzωμιχ r.ou 

μετεφέρετο ά.πο μοικρινzς ά.ποστά.σειc; μέ ό:μά.ξιιχ (το κεριχμο\.Ιργεϊ:ον Λεμεσοu 

ε!νοιι μετιχγενέστερον). 'Λλλ?ι. χοιl κέραμοι χολετρωτοl χα.τεσχεuά.ζοντοιν, πλ'tιν 

τι7>ν ά.γγειοπλα:στικών εtδών τών όποίων κιχl έξαγωyη δι:::ξ·ήγετο στό έξωτερLχό 
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ιiπο τη μεγιiλ1) ιi γγειοπλcχστικΎ) - κερcχμεικΎ) βLoμrιzcxν(cx ΧρLσ,ο8ουλ&χη. 

ΙlλΎ)ν τών ιiνωτέρω o•jeι μεγιi).ων &.γγεtοπλcχστείων, ένcχ έπίσ-ης μεγ&λr,ς 

κcxt κιχλλLτεχνLχΥις πιχρcχγωγΊjς, τΟ όποί:ον χιχt σοcν προσφυγαο ιiκόμη λειτουργεί: 

πο:ριΧ. την Λεuκωσίο:, fιτcχν τοίί κ. Άριστοφ&νη Χcχρο:λ&μποuς ποδ γιιΧ πολλeς 

οεκcχετηρ(οες προηγουμένως εlργά:ζε-:-ο στΎ)ν ένορ(α τοi:ϊ Ά γίο•; Λοuκίi μe θcχυμcχ

~ν φιλο-:.-ψι~ κο:ι κcχ)J,ι-:.-εzνικ67'1Ιτο: σ-:-ον πολuπλευpο κλ&οο -:-f,ς -:έ-ι.χr,ς. ". \λλο: 
'λ • ) - ' • \ , • \ ' • • - ,. 3:. - rt ) -μεγcχ ο: cχγγειοπ ,ιχστειcχ σ-:-ην " γιcχν • νcχστο:σια που υπ-rιρc,ιχν, ,1σα.ν -:ου o:u ;η 

Κετσέπα.υλου, τών Σιiββcχ Γιcχνν&τζ1), Κώστο: Χcχτζηττοουλ:η, rιά.νΨη Νικολά:ου 

Δι~φορcχ tκΟtμ.cχτιχ, οlκιιχκ'ίjς χρήσεως, εlc; Άyγειοπλcχστείον τijς Λcχπ-ήΟοu. 

κα.l στην Άytcx Πcχρcχσχευ-f), έκ-:ος &.πο τών -:.-ou Δημ·ήτp1) Τσψούp1) xcxt Κ. 

Χριστοοουλ&κη (δ lοιος οeν Υjτcχν ιiγγειοπλ«στης) Υjσcχν τών ιiοελφών Θεόκλητου 

κcxt Χcχρίτωνος Χcχτζησο:ββ~. κ&ποιου Ι<ουρουμπ:η κcxt τοu Άριστείοη Σ. ~lπcx

χτcxo<Jψou, τον όποϊ:ον οι εlσβολεϊ:ς έξετέλεσcχν έν ψuzρ<;i στην Λά.πr,Οο. 'Όσcχ 

έκ -:.-ών &.γγειοπλcχοτε(ω•ι &.νcχφέρον-:.-ο:ι &.νωτέpω fισcχν τ'f,ς πpοΥ)γουμένης κcxl 

κcχτ&. τινcχς χρόνους τ-'ής lοιχ~ς μcχς γενείiς. 'Ενώ ~ Ίστοpίcχ γιιΧ την Ά γγειο

πλο.στικη τέχν1) της Λα.πήΟου μίiς δοηγεϊ: στούς &.ρzcxrκouς χρόνους. 

Διότι &.ρzcχιολογικcχt ιiνcχσχcχφcχ(, ΚCX':'OC χcχφοuς οιεξcχzθεϊ:σcχι EL!; -:-ην πιχν-
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ιΧpχα:ια:ν έλ);ηνι.κ-Υjν α.u-:-)ιν πόλιν, έφεριχν στο φως πολλοc εύρ·ίjμα.τα.. Ί'πο τοG 

Κuπριιχκο=j ~Ιοuσε(οu &•ιεuρέΟ·φα:ν -:b 1 f\!17 πf,i.ινιχ εί~ώλιιχ &φιερι~μιχ-:ιχ προς 

Οεόν, πιΟ:χνως -:-)ιν 'λψpοδί-.η, το 1913- Ι !JI7 &νεuρέ{}ησ:χν έρuΟροc σ-:ιλβωμένιχ 
&γγεΙα: τ-~ι; Α' έποχΥιι; τοu χαλκοu, μέταλλον το όποΙον &νεκα:λ\ιφΟΊJ άρχικώc; 

\ - ' '~ lτ I {Τ I } \ \)) \ / I \ > I χα:ι πρωτ<Ίν εις -.,1ν \.uπρον ιχμιχσοοι; . • ,α, κιχ. προκειμενοu περι α:ρχα:ιω•ι 
εt~ων -:-7,ς άγγειοπλιχσ-:LΚΥις -:έzν-r,c;, -:ο I ~98 άνεσχ~ιp'Ιj &ρzιχί.r.•ι έργοο-:χσιον 

άγγειοπλα:στιχΥ,c, ένθα. ά•ιεuρέΟ·φα:ν cΧφΟονα: π-fιλι.νιχ &γιχλμιΧτι.:χ άπει.κονίζοντα: 

διιχφόpοuς παροιστcΧσειc;. 'Υπό τr1ς ΣοuΊJδιχ=ής 'Λρzιχιολογι.κ:ηc; 'Λποστολ:ης 

(1923-1D24.) &νεσχά.ψr, νεκρόπολις ά.•ια:γ<Ίμέν-η στο 2000-1800 π.Χ. κοιt το 

193 J- Hn2 uπό -:-ijc; Ή \μερι.κα:νι.κΥ,ς 'λρzιχι.ο) ογι.κΥ,ι; ' \r.οσ-:ολτ,ς ά.νενρέθησ:χν 
:\fινωικοc άγγε:Ιοι κοιΟως κοιt l\ Ι uκηνοιϊκοc τοι.οιGτιχ -:ou IΟ~ιΟ-1000 π.Χ. κιχt μ' οιuτΟ: 
χρuσά &ντικε:ίμενα. ΤΟ: περισσότερα δέ τC)ν άρχιχιολογικών τφ)των ε~.ψημοcτων 

φuλοcσσον-:ιχι είc; το Κuπρι.ιχΚ~J'Ι ~lοuσε:Ιι:ιν. 'Όσο, λοιπόν. ·ήμπορεΙ κιχνεl.c; νΟ: 

μελε-:-fϊσ-η, ν~ δι.ιχπι.στώσ'Ι] κιχι ·ι~ Οιχι;μοcοη &πό -:-fιν Ίστορίιχ, Οό: μποροuσε νό: 
' ' 6 ' ' ) ·~ ' ' Ο ' ·~ ' ' Λ' Ο ' εννο·rισ-η π σον η αγγειοπ .οιστικ-.1 οινεπ-:uz η κι::ιι ηuιιοκιμ·ησε στ-ην ι::ιπ·η ο σι::ιν 

' ί 1ζ - ' ' ' ' β 'Ο - ' ' ' ' ό λ' -:εχν-η, () Ρ~ ει; της οποιοις χα:νοντιχι. στιχ ιχ rι των ιχιωνων με τ-ην πι πο uχρονΊ) 

κα:t σuνεzΥ, -:-η:: δι&ρκειιχ, Π(JU σ~ν λιχϊκ-Ιι τέzν"fj, ΟιΧ επρεπε νοc εuρ·η ζηλωτές γι.ιΧ 

νό: δια:-:-ηρ·r,f):ίj έν6σ<:> Οό: uπά.ρz-,; 'E)J.-Ij'IL/1μoc σ-:-~ν ~ Ιεγα:λόνησο. 

ι ι \\ΣτJΚΠ TEX~JI 

Γιοc -:-Ιjν προκειμένΎJν περ(π-:-ωσι Ooc ~7οcν ποcρά.λει·~ις, «ν μΕ: οσοc περt 
&γγειοπλιχστικΊjι; περιε).~φΟ-ησαν &νωτέρω. δέν έγίνετο στ-/ι συνέχεια μ•ιεία κιχ/. 

περt π),ιχστι.κ:r,ς }, μάλλον πηλ<Ίπλι>:σ7ικ:r,ς (-:έzν-ης τοu πλά.ττειν, τοu κιχτασκεuοc
ζει•ι E'IOC έργι:ιν ά.πf.ι ':Qν Π"fjλό, τον Κ"fjp() κ.&., ώς Υ; άγαλμιχ-:οποι(ιχ Κ.λ.π.) -:έzν-ης, 
ΠΟU όπωσδfιπο-:ε προ·ηγf,θ·η της άγγειοπλ:<Ιh"LΚ:ης ~>ς r.ρος τοc ειδ-η της τοuλά.
χιστον, πλ·ίjν ομως σuνιχψ-ής, για νοc διοcχωρίζετι::ιL εις τινοc εtδη Κι>:t (~ζ ΠρΟς τΟν 

-:ρόr.ο τ-fιι; κατα:οκεuΥ,c; -:ων. Ι 'ι' αu-;ο τον λόγο μίιχ σύντομ<Ίς είδικη άναφορό: 

σ-:-~ν 'ΠΥjλοπλιχστικ+., σιΧν tδιocί7tp"fj -:έzν·r,, bλοχληρ<:>νει -:ο θέμα χuρίως -.ijς 

κεροψοuργίας, ·i; όπCJίιχ κoct uπ-fιρξε σuστημοcταως σuνέzειιχ -:-~c; π-ηλοπλιχστικΊjς 
τέχνης στην Λά.πηΟο . Διότι &νεφύ-ησαν ~ξ ι::ιu-:-fιι;, πι;φα.λλ·ήλως, &λλαι τρεΙς 

εtδικ6-:-η-:ει; γιοc -:-fι•ι άγγει.CJπλα:στικ-1) -:έχνη έχ -:-ijc; π-ηλοπλο:στιχΊjc;. 'Ό-:.χν άπο 

άνιχσχαφΕ:ι; σέ &ρzαιολογικοuς zώροu:: ά.νεuρέθφ:χ.ν π-fιλινα, ιΧy-ητα, εlδώ),ιοc, 

άγ&.λμσ.τιχ κ.&., τιΧ άνηκείμενα: έκεϊ:νσ. έντά.σσονται άποκλειστικωι; στfιν π-ηλο

πλα:στικΥιν τέχν-η, ποu άνά.γετιχι σέ χρόνους της νεολιΟικ:ης ~ποχΊjι;, ~ όποίσ. στην 

Κ•jπρον, ώc; άπεδείzΟ-r,, !Χρzετα:ι άπό -:-7,ς <ιγaόr;ι; χιλιετ. π . .Χ. κιχt ώς έχ -:ο•)τοu, 
γι:Χ. τ-fιν λα~κ-)ιν a•j-:-ίj -:έχν-r,, προκαλοuν ίοιιχίτερον ένδιιχφέροv. 

Ά\ λλιΧ μέ τ-~·J σ-ημειωΟειποcν πρόοδον καt χuρίως την ~φεύρεσιν τοu κερα:

μεικr_,u κλιβοc•ΙΟU, ·ή Π"fj) ι:ιπ).ιχστικ·)ι δtΙΧ<:(ΟρrιποιεΙτιχι (:)ς προς τΥjν ά.πόδοσιν των 

είδων ποcριχγω; ... ίjc κιχt -ή τει.νο•Jpγίσ. ρuΟμί~ε-:ιχι, κιχl πα.ριχ)J.-f,λωι; ά.νιχπ-:\ισσε-:αι 
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προς τον -:-ομέοι rijς κερσ.μεικΊ)ς, τεzν~κως &λλιΧ κσ.1. βοcσαώς ομως έντσ.σηομένη 

στον πρωτοcρz~κο ϊ.Υ)λοπλοιστικον -:ρόπο, ποu ιΧντ~Οέτως με -:-ίjν άγyειοπλοισηκ-fι, 

ή ϊ.Υ)λοr.λσσ-:ικ·iι ποιρωσ~οc::::::~ κιχί -:~'1':1: έξοιιρ:::-:~κ« ε~ο·η. z<ιψlς -:-/;ν zρ·r,σιμοποt

τ,σr.ν ":'OU κεροcμει.κο'J τροzοU. rι' #:ι./J-:;J τbν Χόγο κ~ι Π~?έ:μs:ι.'JΖ, γε.!Χ. μzρtκό: 

..-οu)οcχισ-:ον εr8·η, ΠΟ'J ( ... όνον με τοc zέριοι ΚιΧ'";"IΧΟ"'/.ε•J!fζοντοιι, σοcν πλοισ-:-ικ·ίj -:έzνη 
ή όπο(οc κσ.t οα. πρέπει νιΧ σuγκεντρι:>νη τrJ έν8~οcφέpον τών μελε-:-ητών ώς προς 

τ-ίjν σuνοcρ-:-Ιjσ~ν τών -:pόπων τ-~ς κα::οισκεu:ης ώpισμένων έν-:-ελώς zειροποι·~":ων 

εί8ών -:-f,ς π-r,λοr.)α.σ-:-ιχ'ijς, σ~ν πρω7οιρz~κΥ,ς -:-έχχης. σ-:-ίj•ι χ:χ7:::pγ:χι:;ίοι κοιt κοι7:χ

σκεu-fι•ι πι;λί•ι<•>'Ι π) οισμi-rων, ·ή κλ:χηηιχό-:-ης -:i:>ν &ποίων ε'ίν:χι κ:χί σ-f,μερον 

Έπιτρ~πέζι~ ε!8-η ιiγγειοπλασ-:-ικ1jς λιχtκ1jς τέχντ,; τη:; Λ~rrήOou (ζιχχιχρι:ιΟfιχ·rι. τσιχίέ

ριχ, φλuν-:-ζιiνιιχ (κ•jπεί.λιχ) γιιΧ τσ:iι) κοιτοισχεο.η;ς τοu 'ΛFιΙJ-:ι:ι?:iν·r, Χσ.τ~·r,;ι.:ι;:οιΗμπr.ιu:;. 

• , Υ~ " , • ' , • ' • ' - •<:--
α:ρισ-:οuρyημ:χ-:ικr,. ..... , •ι" πr·.ιχσ-:ικ-ην οι•;-:-ην ":Ε'/.'~"'ι'' uπα:γοντ':Υ.~ πr;ι.,,ων ειοων 

πpοτομ((.t κα:l άγοcλμα>ιχ, μέ δtι1.?οpες πpοσ6·~ειc άρχοcίων Οεο-:-ήτι•>'Ι ·ίj κocl μuΟι-
- J. ι •<:- ι) ~ "' •. • "<1- ' • - > 0 ι Ι κων •1ρωων, ειοω .ιιχ κ.:χ., ΟΛΟC κοcΛΛωπιι;τ~κσ. ειοη, -:ιχ οποιοι ε-:οπο ετοuν οτ:::ς 

κλ(μαχ:::ζ, στrJuς ·f;λt:χχο•)ι;, στ~ν εt.σο~ο Υ, κχί. -:tς οιL0ο'Jl1ες των ιΧp;οv-:όσr.ι-:ων, 

t>.οι έξσ.φε>tκιΧ έργοι πr,λοπ/.:χσ-:ικΥ,ζ -:έι.·ι·ι;ς .:ou Υ,κμ.οιmν i?z:χ.ιόΟ:::·ι η-:-ίj•ι .Ηπη

Οο. 

Στον τομέοc τϊjι; ΠΎJλοπλοιστιχΥις έν-:-οcσσον-:οcι, πϊ;ίjν άλλων, κιχί. τοc πpoc; 

σ-:έγοcσιν των οίχ~ων κοcτιχσχεuιχζόμενσ. άπο τιΧ μέσα -:o:J ποιρ:::/.06ντος αίώνος 
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χο/ .. ε-:-ρωτιΧ χερο:μί8ι~ με -:ιΧ. νε<•.)~ροu τύποu Γo:ΙJ .. tκtt. τοιχUτιχ, εt8η τιΧ όπο!ο: 

~ με μrιχα.νικ~ν τ:ίεσιν μέσα. σε εlδικες φόρμες (κα.λοίιπια.) Ύ) σuμπεπιεσμένα. 
πιΧλι σε φόρμες έλιΧμβα.να.ν το οcνά:λογο μέγεθος κα.l σχΎjμα., κα.l οcποστρα.γγισμέ

να. έ-:-οποθε":'οvντο σ-:-Υιν ύyικά.μινο, ύyr,λΊjς θερμοκρασία.; κα.t οcνιχλόγοu χρονικοίί 
δια.στ-ήμα.τος. 'J\)J.' ή ύψιχά:μινος δtν ε!νιχι νεωτέρσ.ς έπινο-ήσεωι;, κιχl οcν στ-fιν 

Οέρμα.νσίν της κιχl χα.τcχσκεuή της διά:φοροι τρόποι τεχνικΎiς κιχl οίκοδομήσεως 
έχρ-ησψΟΠΟLΟVV":'Ο ":'ίς -.ελεuτο.i:ες δεκιχετηρ(/)ες !1ποκλεισ-:-ικ<7>ς yιoc τ-fιν κα.τcχ

σχεu~ν τοίιβ}ων δι' ά.νέγερσιν οίκιών, Υι όποία. κcxl δεν σχε":'ίζετα.ι τόσον με τον 

«ηειοπλcχστιχον κεριχμεικον κλίβcχνον, γιιΧ τιΧ εί:δ·η πού ψήνοντιχ.ι στ-fιν ύψικιΧμι

νο, πού δεν χρήζοuν κα.μιίiς ίδιcχιτέρα.ς φιλοτεχvήσεως χειρωνα.κτιχΊj; (ot πλίν
θοι, κέραμοι) έτ:εξερι α.σίcχς. 

'Αλλ' ώς προς τ~ν πλιχστικ-f)ν cχuτην ":'έχν-ην δεν οcvα.λίιετcχι έντcχίίΟιχ. ή χρ-η-

ό ·- ·~ .. '. '!!. ' ό .ι!Q σιμ της α.uτ-r,ς χα.τιχ. , .,ν προιστορικ-ην εποχr,ν, uτοιν οι πρωτ γονοι σ.. ν ρωποι 

χρr,σιμοποιο::ίντες τον ΠΎ)λον έστερέωνcχν μέρος τΎjς κοι.-οικία.ς ~ κοιl. όλοκλήροuς 

οlκισμούς προς l>ια.μονf.ν των, για.τ' ε!νcχι τοuτο γενικώτερο Οέμσc . Κιχl ~ σχ.ε
τική &νιχφοριΧ ένl>ιcχφέρει μίiλλον την διοc της πηλοπλcχστικΊjς τέχν·ης χεφοποιή

των είδών, τοc όποία. οcν κα.'ί σ1.ΝCΧψΊj με τ' οcγγειοπλα.στtΚΟC εrδη, δtα.φέροuν κα.ί ώς 

προς το ύλικον οcλλιΧ χιχl τ-fιν χcχτα.σκεu·ήν των άπο τΎjς άνιχκcυ.ύψεως τοu χεριχ

μειχοu κλιβιΧνοu κσcl μετέπειτα. Διότι τοc εLI>·η κερcχμοuρyίιχς κuρίως, δeν κιχτε

σκεuά:ζον.-α.ν μόνον άπο άργιλώδη π-ηλόν, ά):J.' ιΧπο ιΧνιΧμειξιν ιΧρyίλοu με λεπτ-fιν 

χcχλιχζιοuχον &μμον, έκ ήjς πιχριχμείξεως δέ cχύτΎjς σχ-ημcχτίζετα.ι διάφορος σίιν

θεσις ΠΎ)λοu, οτcχν ίδίως ή &μμος προέρχεται &.πο την διά.σπα.σιν llλλων πετρω
μά.των .:η τ-fιν οcποσίινθεσί -:οuς κα.t άτ.:ο ίδιcχίτερα. ύλικ:Χ κλcχστικΊjς προελεύσεως, 

τοc δποίcχ κοιl σχτ,μcχτίζοuν λασπώδη Gλην διλοuβίοu κcxt ά)),οuβίοu διιχπλιΧσεως. 

Ό έκ της uλης cχύτ-ϊjς προερχόμενος ΠΎ)λος οcποτελεϊ οcδιιΧλuτον ύπόλειμμα., το 

όποίον μέ την ιΧποσιΧΟρωσι τών οcσβεοτολιθων, χημικώς, μετα.βιΧλλε.-α.ι σέ 

χρώμα. έρuΟρόχροuν yιoc ":'Ύjν πλοuσtοιν σ' ιχύτο περιεκτικότητα. όξειδίων σιδήρου. 

ι Ι I χcχθα:ριt l:x τ-'ής πα.ριχμείξεως σι:ότΊjς ΠΎ)λι:)3ης ούσ(ο:, -ή δπο(ιι στην Λ&.ΠΎ)Οον 

«ν κοιf. ~γνωστος ώς προς το περιεχόμενον της, lχρ-ησψοποιείτο κuρίως εις 
' ' - • .,. \ Ί! , ' ' • ) ..). • l -την κερα.μεuτικ"Ι)ν μα.Μ.ον κιχ~ οχι σπιχνιως κιχ•. στην cχγγειοπ ,ιχστικ,1ν α.πu -:ων 

προχλοισσικών χρόνων, στην κοινή δέ γλώσσα: έκιχλε~το, οπως κcxl σήμερα., 

κοκκινόχωμα (lerι·a ι·ossa), uλη >ιιχτεργιΧσιμος κcχτοc πρα:κτικ<:>τερον τρόπον 

χα.(, ώς έκ -:ού•οu έντιΧσσε-:-α.ι στο δλι.κον ε!~ος .-ης πλα.σ-:-ιχ:r,ς -:-έχν-ης, πού κι 

σ.ύτή, yιoc πολλούς ιχίώνες, ~κμα.σε στ-Υjν ΛιΧΠΥjθο. 

Άσφcχ),ώς δύνα.τοιι νοc ύποοτηριzΟ:η gτι ή 8ιοc ΠΎ)λοu πλαστική τέχν-η τΎjς 
χα.-:cχσκεuΎjς προσωπο":'Uτ.:οτ.:οι·ί;σεων κuρί<ο.)ζ, ε!νιχι τέχν-η πρωτιχρχικΥ,ς σημα.σ(οις 

κα.t ιΧποδεικνuε-:α.ι πώς σοcν τέτοια. ~σκήΟ-η ποφcχλλήλως προς την ιΧγγειοπλοι

στικ~ν κα.t είς τον τομέα. μίiλλον ήjς Χεpα.μεικ:ης εLς έξελιγμέν"Ι)ν μορφήν χα.l 

Πα.νομοιοτίιπως με ':OC έ/J;fjVιΚcX σ'f.έ8ια. ":'ών προκλα.σοικώ•J χρόνων, γιοc νοc 

θεωρΥ,τα.ι σcΧ.ν δ κίιριος σuντελεστ-Υjς τ-ης οcποιρχ-ης τΎjς οcγιχλμοιτοποιίw; κα.t τΎjς 
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λ - .\_ .λ • ' - I) ' - - - ' ~ y uπτικ·ης, με ''Ψ εψεuρ:::σιν τ-rις σμι :ης κιχι της κοcτιχσκω·ης των πρω":'cι>ν μετιχr.-
)tκών έργιχλείων γιοc ":'Ο'Jς άyσ.λμοcτοr.οιοuς κ:Χ!. λι0οξ6οuς. '.\λλοc καt fι ζωγριχ

φικ-1) τέχν"f), σε σuσχετισμον ι~ιcuς προσcι>7tο•uπιών, ά.ντλεϊ: σε πολλ€ς πιχριχοο

σισ.κ€ς περιπτC:)σεις ά.πο τ-/ιν λσ.·ι:χ-ην α\ιτΊjν τέχν"f), S:::(γμcx":'cx τ-"ης bποίας κcxt σ-ήμε

ρον κοσμοiJν βιβλιοΟ'ίjκες κι ά.ρzοντικά. σα)./ινια σε f.<.ικρο Ύj κιχt μεγά.λο μέγεΟος. 
"0'\ \ ' ι ' ~' - ι.. 'I ν •• J.. "" \ t ι t 

r.ιχ τιχ ε',( μαρμσιρeιυ και οισι ..-r,ς σμιι;r,ς εr.ε;εργοισFν:χ ·r, 'οι ε'λ γuyou r.οcν-
ομοιότuπιχ ά.γά.λμσ.τσι τεχνικώς, ~ν μ·ίj έργσισ..-ηρισικως, έντά.σσον..-οιι στΊjν κερσ.

μεuτικ·ήν, ή όποιοι κσ.t ά.ρχικώς προ:ηλΟε κιχ!. ά.νεπτόχΟη β:ΧΟμ·ΙJ~Ον ά.πο την λιχϊ-
' ~ ~ ,). Ι > \ f Ι \ \ \ \ / ~~ 

ΚΎjν Π"IJr,OΠr.IΧG":'LΚ"ηV τεχνην, με 7"Ιjν Οϊ.Οt!Χ'Ι και Κ!Χ":'ΙΧ τ-ην μακρσ.ν περιοοον της 

f,σχ_ολf,Ο·ησοc•ι Ε:r.ι-:νzώς οι ά.πειοr.ϊ.οcσ":'αι 7ί;ς .\οιπr,Οο>.ι. Διότι 'έτοι:Χ εΟI·ΙJ 
- ' I) ' ' ... , - λ , 6 ' .). κεροcμεικ·r,ς ιχπησχο >ησοcν κσ.ι αγγειοπr.οcστες των τε εu-:-αtcι>ν χρ νων εις τ-,1ν 

Λά.ΠΥJΟον, πού μ€ l8ιαιτέριχν προσeιzΊj•ι καt κοιλλι..-εχνικον ένοιοιψέρον ά.πέ~ειξσ.ν 

την ..-εχνtκήν κομy6τητ.χ ΚΙΧL ψι/.οκ<U.ιοc των είς τtΧ εrO"fJ r.λοισ..ικ'ίjς τέJ.VΊjζ. 

1Ι Νλ IIJJIΓlλ 

Μιά. ~)j,η π:χνά.ρzοιιιχ -:-έzνη με -:ήν /Jποίιχν ·ήσχολf,Ο·φαν r.ρο·rιγοuμένως or. 
χοι·ι:χοt τεχνϊ:τοcι στ-ίιν Λά.r.τ,Οο :η-:α.ν κιχ!. ή :\α.υr.τ,γίιχ, ή οιά.ρκεια -:Υ,ς όποίοcι; 

ύπ~ρξεν έπ(σης μσ.χρά., γιΟ: νΟ: μaς δποχρει:)νει ν' ά.σzο!ΎJΟοuμε μ' αuτήν, έφόσον 

μά.λισ..α δ ΣτριΧβων β:::βοcιc:)νει γιιΧ τά. ιιειίιψα, r.o•) IJ ϊδιος μοιρτuρ:::ϊ: r.:::ριπλέων 
7"ijν Κόr.ρον, G":'ι ύπί;ρzα•ι ;::χροc -:b ϋqορμοv τ-ϊ;ς .Ια:τάθοv. Ά\9ο;:j λο~r.bν 

\ιπηρχον ~σ.uτηγεϊ::χ ( «νει:ψιοι») ά.σφcχλως ot κά.-:οικοι ~σ-ι.ολο•jντο προ'Υ)γοu

μένωι; κιχt μετέπειτα μέ 7/ιν νοcuτηγικ·ην τέχνην. Διότι >OC νοcυπΙJγ.::ϊ:οι ε!νοcι 
μέρος ένΟα. κοcτσ.σκεuά.ζοντιχι ;:λ(Jϊ:ιχ, μέρος, πλησ[ο•ι Ο:Χλά.σσ-ΙJς μέ όμα.λήν έr.ι-

) 
- t \ \ ,.. "" \ I \ β~ I -. \ ,.. 

κ .ιν-r, ιχχ..-ην με ε•ιrι. η κ:χι περισσο-:εροuc; •ιοcuΠΊjγικοuc; προ ι:r,-::χς η κοcι προ:::;ο-

χιΧ.ι; προς την θά.i.ιχοσσ.ν ~ χοιt σε ποτσ.μfιν ά.κ6μη, πού οια.Οέτοuν τόπον κατά.λ

ληλον γιιΧ το στιίσιμο τοu πλοίου. Κα.t στούc; ά.ρzοιLοuς χρόνοuς, το ξίιλινο σ-..<.ά.

φος έγ(νε-:ο ά.ρz~κι-;)ς μέσα σ-:b ν:χ•Jr.τ,γεισ, γιιΧ νά. με-::χφ:::ρΟ·r, κοc..-6πιν π/:η

σιον &JJ,ων έργα.σ-:-r,ρίων ;:ρος 7ί;ν Οάλιχοσοc, γιΟ: 7/;ν έσωτεριχ-ή τοu συμ;:λίjρω

σιν, τήν γε-ιικ·Ι> οισ..οκευή τοu, -.ην ίο..-ιοΟέτησt Κ:ΧL συμπλ·ήρωσίν του ά.νcχ).όγως 

μέ τον προορισμο τoiJ σκά.φους. Πρωτίστως τΟ: νσ.•JΠ"fJγεϊ:οι έκεϊ:νοc έπρεπε ν' ά.πο

τελοuν-:αι ά.πο ξ'Ji.ωψγεί:οc κχί πα.ροcί.) ·ίjλως ..-ο•.J-:ων σιο·r,ρο'..Jργεί.χ, ι-.έσ:χ στιΧ 

όποί:ιχ έτεμα.χίζον-::χ•ι, έ.Ο:::ρμαίνον-:οcν κ:χl κ:χτεργά.~(Jν-:σ.ν εtοι;.ι(Jt οιοερά.οες 

τ' ά.παιτοίιμενσ. ά.πο σ(ο·ηρον ύλικά., ο-ηλα.ο·fι τιΧ οιοιτρυποι)μενlλ κοιt κατόπιν 

θερμά.νσεως σιο-ηρίi τεμά.zιοc, γωνίες, ραβοοσ(οερz, έ) ιΧσμσ..-:., χ .λ. π.' μ€ τά. 
όr.οί::Χ -:ο σκά.φος έr.ρ:::r.ε νιΧ ;:ροσο:::θ=fι κοιί σιΧ.ν ξι)ί.ινο "α-::χσκε•j:χ.,.μ:ι: •ιtι ο--::::ρεο

ποιr,ΟΊj. ΣτιΧ. οιο·ΙJ-:Ο'Jργ:::ϊ:οι Οά. ύπ'ίjρzσ.•ι ά.σφetJ.ώς μηzιχνουργ:::ϊ:σ κocl χ•J..-f,Fισ. 
• l , , , • .~ - , , , • ι~ . ) -
ως προς την χ:χτεργοισιαν κσ.ι εφαρμοy.1ν των απαραιrητων σ.πeι ο ο·Ι)ρο u .ιΚ<•)'J, 
μέ τιΧ δποϊ:οc το σκά.φος έκτlζετο κοιt σε κά.Οε λιμενοβρ:χι.ιον:χ 7ι ν:χυπηγικ~ν 

β) ι • - ι ~ • • _.,ι ' ι l 
προ ,ητιχ >.ιπr,ρzο:ν οτημενε:; σιοr,ροτροzιες και -:ροχ:ιJ ιες, που με-:-εφερ:ι:ν το 
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νιχuτηyηΟέν πλοίο, γιιΧ νιΧ τοποΟετηθ~ στ-ήν Οcχλιχσσιιχ 8εξιχμεvή προς ~οκιμ:ήν . 
"Q~ ~· • • • ι • Ι ι \ • Ι. 'δ" J - ~ Λ ι 0 r.ιχ σε cx•JτOt εγινον-;ι:ι..•J επι -;οτ:οu κιχι cχπο ει ικεuμενοuc; -:εzνιτει; σ .,1ν ιχπ-η ο, 

ά.πό Μο χιλιετηρ(8ων π.Χ. κιχt μετέπειτcχ. 

~έν ε!νιχι ά.ν&γκη νιΧ έξ-ηγ-ηΟ~ έντιχuΟιχ πώς δ χνΟρωπος σuνέλcχβε τ-ήν οκέψι 

γιιΧ την τέχνΥ'jν ιχύτ-ή τ-"ής νιχuΠΊ}γ(οις πού ε!νιχι τόση::; ζωτικ~ι; Ο"'Ι)μιχσ(ιχς, κσί η 

όπο(ιχ πιχριΧ .την μεγ&λη οποuοιχιότητ& της, ~ργ-ησε σιΧν --:έχνη ν' ά.νcχπτuχ()η 
'' ι Θ'3. ~ ' ' ' ' ' 1 δ -σε επιστημrιν . -οι ,1τcχν <Jμωc; χρ·ησιμο, με σuντομη οινιχφοριχ σ-;ο φcχιν μενο τ-r,ς 

τέχνης, νιΧ ο-ημειωΟ~ πι:>::; δ cΧνΟρωπος ιΧντελ·ήφΟη τ-ήν χρησιμότ-ητά της οτιχν 

είδε ξερριζωμ.ένιχ ~έν~ριχ χοιί κομ.μένι:ι.. ξιjλοι νιΧ έπιπ/.έοuν έπt τών ύδά.των X()(L 

νιΧ με-;ιχκομίζοuν έπ' ιχύτών σώιχ κιχ1 άκέροιt()( διάφοριχ ζώα. κιχ/. άλλοuς όργιχνι

σμο.Jς :η ά.ν-:ιχείμενοι. Τότε Ε:σχέφΟη πως κοιτά. τον 'L8ιον τρόπο ΟιΧ ~πρεπε νιΧ 

έπι~οΟΊj στην χστσσχεuή πιχρομο(οu τεχνικοi3 μέοοu γιιΧ τ-ήν ίδικήν τοu άσφιχλΊj 

μετιχφορ&ν. Κσ.1 χωρίς νιΧ ά.να:τρέc·η κιχνεtς στ-Ι)ν }πιοτημονικ·Ι)ν ά.ν&πτuξιν τ-"ής 

ναuπrιγίσ.ς, πού έπε-.ελέσΟ"ΙJ ϋο-.ερ' ά.πο -.1ς ά.ρχέ::; -.ou ΙΖ' ιχι μ.Χ. κσ.t σUν τ<ϊ> 
χρόν<ρ έξελ(σσετο, μ'Υ)χιχνολογικώς ά.νιχπτuσσομ.έν"Ι) μέ τ-ήν ά.να:κιΧλuψιν τών 
• - ,,. 'ζ • -ο . ..). ' ) ι • ·~ λ α:-;μομηχιχνων, ει;ετιχ οντιχι εντιχu οι "I) κοι•ιχσχεu,1 κιχ ι σuμπ ;ι;ρωσις, ο ει; οπ ι-

σμος χοι/. η ρuμοuλκφις πλοίων, η νcχuπ-fιyηοι::; των όπο(ων έγίνε•ο μέ λιχ·cκοuς 

πρακτικούς τρόποuς, κcχί προτοίί ot οιοcφοροι εύρωπιχίοι μηχανολόγοι μελετή
σουν χιχl. έπιστημονικως έφοιρμόσοuν -:-Υ1ν -:εzνολογικήν Π,ς Ναwιηγικijς έπι
σηίμης τοίί "Οuλερ, πού ~~ημοσιεuΟ"ΙJ λιχτινιστl στ-f)ν Πετροuπολιν το 1749, 

τ<iu Γι.tfJ,ou vοιuπ-ηγοίί Ρενώ, τοίί Όλλcχνδοi3 Βίτσεν 1; τοu Λεον&ρ~οu Ν--:ιΧ Βίτσι 
" Π ό λ 1 

' ' 
1 
~ ' )- ' ' λ- ' κ.cχ. ρ κεtτcχι, οιπον, γιοι την πριχκτικ·η, , ,1ν cχπ ''ι κcχι ιχσφοι "I) χοιτοισκεuην 

cr.ιιιχφών χιχ•ι:Χ. τρόπον -:εχνιχώς οιοcφορον, τρόπον πού σuνιστοίίσε μέ την ύορο

σ-:οι'LΧ-ή σχεο(cχσιν συ'(j_ρόνως ΚOtt -:ήν cΧν-;:(στcχσιν το\, UOCX'":"Oζ, ά.λλοc Υ.ιχL τΟ 

β ' \ - ' ) ι _.l , - ' )/ .... ' ι ()(ροι;, το σχημοι, την cχντοχη, , ,1ν τοιχuτ-ητιχ τοu σκοιφους ενοιντι τοu εκτοπ-

σμιχ-:-ος χοιl την ένέργειιχ τών ιΧνέμων, σ-:οιχεϊ:ο: ποu έποίχι}J,ιχν ιΧν~λόγωι;, μέ 

β ι ' I Ι ( f ) \ } Ι \ t I 
οιοιν την γωνιοικ"'Ι) τοu γοιστροι χcχρινοι xcxt το σημοιντικωτερο -:-ην ισορροπιοι 

-:οίί cr.ιιocφouc; είς τ-fι•J θιΧt.ιχσσο:. ΊΌν τεχνιχο προιχτικον τρόπον, πού έπιπροσΟέ

τωι; συνεπληροίίτο μΕ: -:ήν ολ'Υ)ν χιχτοισχε•Λιν τοu οιά. τών tστιων, -:ών χωπών 

(κουπιιΧ) :η χοιl δι' &.λλων σχετικών έξοιρτ·ημ&των, πού κοιθώριζοι•J τ-f)ν κίνηοιν 

κιχl την είιστ&Οειcχν -:ou σχιΧφοuς, πλlον-:-ος σε ·fιρφη 'ή φουσχωμέν'Υ)V ΟιΧλοcοσοι 

κο:l φορτωμένο :η χενο ιΧπο έμπόρεuμοι. Πρόκειται, ο"Ι)λιχδ+,, γιιΧ μιχροc, ~νοιντι 

--:ών 0"/jμερινών, Οιχλ&σσιιχ σκιΧφη κcxl μέσοι σuγκοινωνίιχς ά.πιχροιίτη-.οι 8ιιΧ τον 
&.νΟρωπον, τιΧ όποία. χοιt ά.πο τούς προϊστορικούς χρόνοuς χcχτεσχεuιΧζοντcχν 

στην ΛctΠ"'I)Oo (700 π.Χ.). 

Ώς πρός τΎjν κcχ-:-cχσχε•)+,ν των, μοιρτuρεί μεν ή βεβcχίωσις τοϊ:ί Lτροcβωνοι; 

γιοc τ-/)ν uπο:ρξι ~·εωρίων (νcχUΠ"Ι)γείων), tσ-τορικ~ oe ά.πόρροιοι ά.ντ)εi:τοιι κιχt 

ιΧπο τιΧ πρότυποι --:ών νηώ1• -:Ίjς »ΙινωικΥ,ς ιΧνιΧ την ~rεσ6γειον Ο:χλοισσοκρcχ•ίcχc;, 
• ' ' ' δ ι ι ) , .~ 'λ ι~ ' ' ι εποχ'Υ)ν κιχτοι την πο α:ν περιεπ εον cχuτ-,1ν μεγοι οι χωπψ.οιτοι εμποριχοι cr.ιιοιφ"Ι). 

'Ισ7οpικήν ιΧπόρροιcχν έπίσης ά.πο•ελοuν είκόσοροι και πεvτηκόvτοροι ηjες 
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έργαστ-ήριοι εl~ικΊ)ς τέχνης κατεργασ(ας καl κατο:σκεu.:ης. ΘιΧ 1)το δέ έκτος 

Οέμ~-:-ος οtσcδ·f,τ.ο-;ε σuιr.ιέ,ισις τ-fις λ~ϊκ.:ης όνομσcσl~ς Μαγα~έvια με τlς π:χροc

κτιες dποΟηκες τοϋ 1\ατούρη (έπ~χεφημα,tα), Π(JU μετεβλfιΟ-ησαν κ~τόπιν 

σέ ξενοδοχεϊ:ο-κο:ζ'Lνο (Χριστοφ. Τοιλια~ώροu) κσcl μετέπειτα σεl{ρατικ·fιν Άνα

μορ?ωτικ·}ι Σχολf,ν. ΔιιΧ τον λόγον, οτι -ή τοποΟεσί~ -ή χuοuμέν-η ΜαγαζέΝα 

κο:l ίιποδηλοuσο: τ-ήν uπαρξιν έργαστηρlων, &.πεtχε σέ &.πόστασιν &.πο τlς ι.lπο

θ>jκες. ποu &r.οτελοuσο:ν νεώτερα κτίσμιχ-;α -:ών μέσων τοu Ι ΙΙ ' αί. Καt ταu-:α 

ώς προς τ-ήν τοποΟεσίαν τών ναυπηγείων. 

τ ιΧ φuσικιΧ καt τεχνιχιi δεδομένιχ, ώς προ; τ-ήν διεξα. γωγΥ) τ-ίjς ναuπηγιχΎ)ς 

τέχν·ης εlς τ-fι'J Λοcπηθον, είναι &φθονα κιχl χιχτιΧ σuνέπειαν &διοcσειστα. Δέν 

εΙ ναι καΟόλοu &.πLΟοcνο, οι κτισμένες &πό τοu 111 , αί~Ί'JΟζ γνωστές οιΧν &ποΟΊ)χες 
-;ou Κατούρη νιi Υjσο:ν θεμελιωμένες έποcνω στό &κριχϊ:ο προς τ-ήν ΟιΧλασσαν 

τμΥ,μοc τών ναuπηγε(ων, διιΧ τον λόγον 6τι δέν 1)ταν τuχιχ'Lο πώς όλόκληρος 

σχε~ον -ή πιχρ:χθιχλάσσιος έκεtνη προ; δuσμιΧς περιοι:fι, μ·f,κοu; ένος τ.ερ(ποu 

χιλιομέτρου, οποu χιχl τιi Μαγαζέιιια είιρέΟΥ) ίιπο τ-ήν ίδι"κτησlιχν τοu έπι

χεψημο:τίσc-έμτ.όροu -:-ίjς .\..ιχπήΟοu Χριστοδοuλοu Φιλ(πποu (γνωστοϊί ώς Κιχ

τοuρη), τtς όποϊ:ες κιχl σιΧν &ποΟΊ)χες ό 'Lδιος έκτισε γιιi έμπορεuμιχτ:χ ποu προ

ώριζε προς !ξαγωyήν, zιχροuπισc κιχι &IJ...ιx εtσοδ~μιχτιχ της περιοχΊ)ς ώς κιχι 

βι.οτει.:JικιΧ ε'Lδη, κ~t γιιi τ-fιν &ποQ-ί;κευσιν έμπορεuμ&.των ποu εlιrήγιχγε &πο τον 

<Υνεγνωρισμένο σιΧν Ι ιμένιχ ορμο τ-'i)ς Ί\ σπρόβρυσης. 'Αλλ' -ή πιχροcγροιφος ιχuτ-ή 

&ποτελεϊ: ένα. ιΧπλοuν σν)J,ογισμό, ΠΟV δέν όδrιγεϊ: στον κιχθοpισμο Πjς θέσεως 

τών ναυπηγείων. ΘιΧ 1)τοιν δέ τοuτο σήμερον μοιταιοπον(οι έστω χοιl νιΧ έδριχιω

Ο:η χρονικώς μ.έzρι πότε τιΧ να.uπηγε'Lιχ, γιιΧ τελεuτιχtιχ χρονιιΧν έλειτοuργοϊίσοιν 

στήν Λ&.πηθο. 'λσφιχλεσ.έριχ, κι αύτ-ή μιιΧ προϋπόθεσις, λειτοuργ(οι κοcνονικη 

τών νοcuπηγεlων ΟιΧ πρέπει χρονικώς νιΧ ίιποδηλωΟΊ) το τέλος της 16η:; έκατον

τοιε•ηρίδος κοιl uστερ' ιΧπο τ-ήν κοι-:-&.λ·ηψι -:-ijς Κuπροu ύπο τών ΌΟωμοινών. 

Δέν εlχαν ομως έκλείψει έντε/,ώς τιΧ !χνΥ) τ-ίjς ναuπηγικ.:ης τέχνης, τοuλcΧ

zισ-;ον γιιi μερικές ψαρόβαρκες -ij κ:χl μ~κpιΧ κοιtχιΙΧ έπιτοπlως ΚQ.-:ΙΧσκεuοιζό

μενιχ, γιοc τΎjν έξuπηρέτησι ΚΙJp(ως τ-~ς πιχροι).ιrικΊjς σuγκοινων(ιχς ~ κιχ/. μ! τΟ 

ιΧντιπ~ριχν τ-ίjι; Λcχπ+,θου πιχράκτιον τοuρκικον Άνεμοuρι (&.πόστοισις 45 μιλί-

) r , t ' " ' ' ' ι - , ' ' ι .....3.. ων . ι οιuτο κοιι ως προς -:-ην τεχνην •r,ς νrιuπ-ηγιοιc; επι το•Jρκοκριχτισις σ • ,,ν 
Λάπηθον ποιριχμένει &.προσδιόριστον τCι Ο~μσι, γιιχτt χοιt μέ τtς σφαγές τοu 1821 

•ών προκρί-:-ων uπό -:-o:J ~Ιεχμέ-; &.γ~ σ•iιν Λάπr,θο, οιuτη περιΊ)λθε σέ μαροcσμό. 
Κι cxuτfι έπίσΥ)ς εlνοιι μιιΧ δεuτερΎ) λεπτομέρεια., ποv δέν προσθέτει τίπο.-ε σ-:-ήν 

ερεuνιχ χιχτιΧ τ-ήν περίοδο τ-ίjς ΌΟωμιχνικΊjι; οιuτοκριχτορίοις. 'Λλλοc κοιt κσιτόπιν, 
'λ .!- ' 'λ ψ - , • ' - ' \ λ' • - , ο -πα. ιν, μ- τη'J κοιτοι Ύj ιν τ-ηι; νησοu uπο -:-ι;; γγ ιο:; uπ-r,ρzα.ν α:ν ρωποι, της 

πpοηγο1μενΎ)ς τ-ίjι; lδικΊ)ς μος γενεaς, ΠΟV tσχup(ζοντσιν, πως κοιτεσκεuοcζοντιχν 

μέν μιχριΧ σκάφη &.πο τεzνί:-:-ες τ-~ς Λσιπ-rθοu, μεγοc.λcχ δέ tστιοψόρ:χ έμπορικιΧ 

πλο'Lιχ κοιτοισκεuάζοντοιν ιΧπο Λοιπ+,θιοuς τεχνϊ:τες, ποu εlχοιν έν τ<;> μετιχξι'ι 
• rι.- ' ,.,., , ') • • - ~ <!~."' ' ' , 
εγκοιτιχστσιvτ, σε α:r"'ες πιχροικ-:ιεc; τ.ο .εις, οι οποιες σιρχιοcχν ,1οη ν οινοιπτuσσων-
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τοcι σ?ι.ν έποcρχιοcκeς πρωτεύουσες. Koct τοuτο οeν ιΧφ(στ~τα.L τ-ηζ προcγμοc..-ικό
-:η,ος. 

Εuκόλως Μνο.τοcι κοcνεl.ς ν<Χ τε&η ομως έπl τ?ι. ί:χνη τ-7,ς νοcυπηγικ:ης τέχνης, 

&ν λάβη ύπ' οψιν τ?ι. ιΧκόλοuΟιι στοιχεϊ:οι, τοc όποϊ:οc κoct τεχνικώς ιΧλλ~ κoct φυσι
κώς έοροcιώνουν την (σ-:ορικΥjν οcκp(βειοcν ώς προς την UπιχρξLν ΚΟC(. ) ει-:-Ο•Jpγ(οcν 

νοcuπηγείων σε χρόνους &.κμ:ης, σε χρόνους οι<Χ -.ον -:-όπον εtρη•ιικοuς. Koc"r?ι. 

πρώτον λόγον ocuτoc τ?ι. στοιχεϊ:οc θ« πρέπει ν?ι. παρέχουν τ?ι. οcφθονοι σιδηρεία, 

οηλοcοΥj σιοηροuργεϊ:οι ( «κωμοορομιΟ:» κοιτΟ: κοινΥjν ~κφροισιν ), εtς τ?ι. δποϊ:οc κοιί 
&.πο ~μπειρους σιο·ηροuργοuς κοcτεσκευά.~οντοcν ολων τώ•ι εlοικοτ-ήτων τΟ: έργα.

),εi:ιχ. Έργ«λεϊ:οc γιοc uλοτόμοuς κι:χί ξυλο/ οcξεuτές, γιοc ξυλουργούς χιχt εtοικούς 

λεπτοuργούς, έφοcρμοστες ξuλοuργούς, &.λλΟ: κιχί γιΟ: τούς LOLOUζ τούς σιοηροuρ

γούς χρ~σιμοc ώς προς την νιχuπηγίιχν έργοcλεϊ:ι:χ. Κοcί τοιοuτοι τεχνϊ:τες &.φΟο

νοuσ«ν κocl. μέzρι τίς ήμέρες μοcς στην Λά.Π't)Οον. Κύριον ot u) ικόν, ή ξuλείιχ, 
την όπο(ιχν Κ:ΧL έπρομηθεύοντοcν &.πο τοc πcχ.ροικείμενcχ. πuκνόφυ•cχ. οά.ση τ-7,ς 

όροσειρiΧς τοίί Κυπcχ.ρισσόβοuνου, τοίί Λιβι:χοιοίί κcχ.ί τοu Κόρνου ποίι ίι~γοντcχ.ν 

σ-:-}ιν περιοχ·η της Λcχ.π-ήΟου. 'Ί ΙσΙΧν οι πλουτοφόρες &.πο οιχσικΥjν ξυλεί:χν δψηλeς 

βουνοκορφές, ot ο•Jτιv.Ε:.ς -:-οίί l l εν-:-cx.oocκ'r'jλov, ποίι έοέσποζcχ.ν τ-'ής Λιχπf,θο•J. 

Κcχ.ί ώς προς την κcχ.τcχ.σχεuΥjν τών νcχ.vπηγουμένων τότε σκοcφών &.ντιλιχμ

βά.νετcχ.ι οιοσδήποτε πώς ot δλοτόμοι κο.τ' &.ρχΥjν gκοβοcν τοίις χονορόκορμ.ους 
έλcχ.τοκυποcρισσοuς χα.(, γι(ι. τίς σχεο(ες, τούς gσ';(ΟCβι:χν σΕ: οχ:ημ.:χ έπ(μηκες χocL 

σt <Χνά.λογο βοcΟος μe -:-1.ς έξωτερικές των πλευρξ;ς Κ'Jρτ!ς κοcτοc π).οc-:-ος κoct σ':'εν!ς 
' - ' - ' ' ' - ' ~J.. Σ' ' ό ' λε 1. κοcτcχ. μηκος, σε σημειο ποv •ιοc ισορροποuν στο νεl"". οcμφ τερες τις π upc;ς 

κcχ.ί &.νcχ.λόγως τοίί μ~κους της σχεοίοcς κοιί τοίί βά.ροuς ποu 00: μετέφερε, τών 
κuμά.των ΚOCL τών ιΧνέμων την ά.•ιτ(στοcσι ΠΟU θ' cΧντψετώπLζε κοcτ?ι. τον πλοuν, 

προσετtΟεντο ιΧνά.λογος ιΧριΟμός κωπών, ..-1.ς δποϊ:ες κωπηλοcτ:χι έχεφίζον':'οc•ι. 
"\.'ΛJ.. ' )ι ι • ι ββ' ~· : ν Θπl""κειτο για. μεγοι ,υτερον σ';(οιφος ·η κcχ.τcχ.σκευ·η του ε οcιως υιεφεpε, 

γι:χτί δ σκελετός έγ(νετο ιΧπό τεμι:χχισμένη σε σοcν(οι.οc ξuλε(οcν, &.λλrι. τετροcγω

νισμένι:χ οιοcφόρων μεγεθών κοcτοc πλιΧτος κιχ!. μ:ηκος στ-ηριγμά.των έσωθεν χ:χt 

cΠ &.νΟCλογον ποcχος πού έχοcρφώνον-:-cχ.ν μe σιο'ΥjρiΧ χοcρφιιΧ χι έξω-:-ερικώς έοέ.

νοντcχ.ν ciπo στερεΟ: τεμιfχιοι σιο·ήροu ά.νοcλόγοv πλιfτοuς κoct πά.χους. K:xt το 
~έσιμο έκ τ-fjς έξωτερικης έπιφοcνείας τών Μο πλευρών, ot δποϊ:ες έχά.λ,Jπτοcν 
tήν κοιλότητα. τοίί σχελετοίί με στερε?ι. προσηρμοσμένοc σοινίοιοc, στ-Ι)ν έc;ιοcρμογη 

-.:ών όποtων έγ(νετο εtοιχΥj έπικόλλησις μ~ πισσώδη uX7Jν τΎj•ι δποίcχ.ν οί ~οιοι 

κcχ.τεσκεύοeζοcν, προκειμένοv γιο- μικριΧ Οοcλιfσσιι:χ σκά.φη, τ?ι. όποία κοcί ι:χύτ?ι. 

κι:χτηύΟuνοcν χωπηλά.τες. ΚοcτιΧ τον tοιον περίπου τρόπον κι:χτεσχεuά.ζοντοeν 

λ ' !. .ι. ">. ι ~ ' - ' • ό ' .. .!. μεγcχ. vτεροc σκ.χψ7J, χοcικιιχ "εγομενιχ ·η κσιt μαοιΨε;, •ιχ ισηοφ pσι που F 
ι • • • 1 • " 1 έλ .. .!. • ~ 1 • ' ' ' ' 'τΥjλΟC χcχ.τcχ.ρ-:-ιοc χα.~ ποcνι οινοιγcχ.ν σ-:-υ π αγος F ουηγυ τοc χουπιι:χ κοιι την πρu-

μνη πού κατόπιν σuνέοεσοιν μe πηοοcλιο, ~σοcν ~ε πολ\ι στερεωμένοι έσωτερικώς 

κcx.t έξωτεριχώς μέ ιfντοχ~ &νά.μεσcχ. xoct σ! τριχuμιώ~η ΟιΧλcχ.σσοcν, τι:χξιοεύον-:-ιχ 
μιfλιστι:χ γεμίi-:-cχ. &.πο cpoρ-.(cx. έμπορεuμά.-:ων. "Ολοι σχε8όν, -.?ι. πεpl. τΥjν κοcτcχ.-
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σκεΙΛ;ν των uλ~κά, εuρίσκοντιχν ·fι κιχτεσκεu&ζοντιχν στ-~ν Λά.πηΟο, .η aε νιχuπη
yίιχ μ~~ κ~ «ύ-:-fι ά.πο -:~ζ &ρzιχιες zειρωνιχκ-:ικeς τέχνες f,σκ+,Ο·ι; ιΧπο λιχϊκούς 

τεχνίτες έκεϊ yι<Χ πολλούς «1ώνεc,. 

''0-:«ν οί iσ:-οp~κες Π'Ιjγeς (J1.)ν;;pέχo'J'J 6Jζ ϊ.pΟζ -:-/j•J uπιχρζιν )'f'ωρίωv 1ιτοL 

VΙΧΙJΠ"Ιj'(:Ξ:ίων έν ένεργε(q: κοιt έφόσον ή Λά.mιθιις οιετ-ήρε~ ν«uσιπλοtιχν !8-~κ-ήν 71Jζ 

με-:ά πολεμLκοu νιχ•J:-Lκο:j, -:ο Οέμιχ ένιχσκ·ήσεως τΎjς νοιuπηγιιχκ=ijς -:-έχνης ιΧπο

οεικνύετοιι ιΧσφιχ.λώc, a.ν λάβη κιχν<:lς uπ' οyιν ο:-ι προ 65ε.-ίιχ.; •)r.'ηρzοcν &.κόμη 

τεzνοσ~δ·ηροuργοt έκεί, ποu σιΧν ειδικοί στΟ: σιδηρεία γιΟ: πlοϊοι, κιχτεσκεύιχ

ζιχν γι' οι.:.ιτιΧ ~-r .. ωρες κ.~. Σ-:-fιν ιΧνιχφορόι ο:-1ις νιχuΠΎjγίιχc σιΧν τέ-t_ν-ης μοικpi1.ς 

διιχρκείας ό έρεuνητ-fις ίστορικοc; μόνον στ-fιν Λά.πηθο ~ύνιχτιχι νόι -:-ljν ιΧνα.ζητ-ήσει 

κrχτιΧ .-ούς μιχκρούς χρόνους τ-ης κιχνονικ:;,ς 3ιεξrχγωyηc; της κιχl οχι σε χ«νένα. 

ποιρσ.χείμενο συvr;ιχισμο νεώτερον, πού τελεu.-ιχίως ά.vεπ-:ύzΟη σε κωμόπολι, 

• ) - • • β.~. • ·• ι · έλ β • • ι ' -οιποκ ,ε~σ-:ικως κοιι με ~σι τ-ην ο•Jομιχσ σ. που προο σ. ε, η ετuμο .ογισ. τ-η ς 

όποίιχc;, χρονικώς του/.ά.χLσ:-ον οeν θεμ:::λιοu-:ιχι ιiπλώς κιχί μt τον fη~σμο τ-ϊjς 

λέξεως κσ.ράβιιχ. 1\ο.τ/. ·i} τέχν-η τ=ijς νιχuπηγίrχς κιχτιΧ τούς χρόνους πού ~ιεξ~γετο 
ιiτ:ο -:ε:χ.νϊ-:ες -:-7,ς \ιχτ:-ί;Οω, -ή έν λόγ<:> κωμόπολιι; ο\J-:ε σ<Χν σuνοικισμοc; δeν 

uφίστιχ-:ο, έκ-:οc; έιΧν έσταuθμεucι.ν έχεί κ~l λόγc:.ι τοu νεροίί χιχί τ-ijc; πλο•Jσ(ιχc; 

βλιχστ-ήσεως καριιβύ.JΙΙα cXΠQ κσμf,λοuς, πού μiiλλον συνοcοει ΠpΟζ τ-fιν έτuμ.ολο

γ(ιχν τ-7,ς όνομιχσίιχς r.ov έλσ.βε, κιχt γLιχ-:ί ένδέχε.-ιχι τΟ: νιχuτηγο•:ιμενιχ τότε σ-..<οcφη 

νά μ·ljv όvομά.ζοντσ.ν Ηχιχρrtβιιχ» ... 

ΣJΔΗΙ'ΟϊΡΓΙΛ 

Ε!vcι.ι ή τέχνη ή βιομηχιχνία χοcτεργσ.σίσ.ς τοίί σιο~ρου, μι<Χ ά.πο τtς ά.ρzαt~ς 
πολuσύνΟε-:ες -:έχνες ποu ·Ιjχμα.σα.ν οτ-fιν ΛοcτηΟο, πού σέ κεχωριομένους τομείς 

ιiπιχσχολοuσ~ χειρ<:Jν:α-:ες σιδ·r,ρουργο•Jς γιά: κ&θε ιΧπ~ρ~(τ-η-:ο ε~δος. zρ·fισιμCί 
I ) ',,, r--β '··~~"'Ο' κιχι σuν7ε ,εστιχο στ-ην ανσ.πτuι;ι της ιοτεχνισ.ι; κσ.ι τ-ην ~νοσο τοu cι.ν ρωπινου 

βίω . .λέν ε!νιχι ovrrxoλo ν. ά.·ι-:-ι/;ηφθ-ϊj κα.νεtς -:-fιν ιΧναyκιχιό-:-ητα κιχ~ σποuδιχιό

τητα τ-~ς λαϊχΊjς ω:Jτ-fις τέχν·ης ιΧπο -:ών &ρ:χ.α.ίων ~δ·η χρόνων κσ.t μέ την ά.νσ.κά

λυψι -:ou σι~·ήροu. ή όπcιία ά.νεπ-:.JχΟη, 8ιετηρ·ή0η κι ιΧπό τ-Ιjν Λάπηθο μάλιστα 

οιεδ60η κα.ι σ' &λλχ μέρ·η τ-~:: Κuπροu, οcπο τΟ: πολυά.ριθμα είδη ΠΟU tχ 7;.ς 

:-έzν·ης α•:JτΎ)c; κιχτεσχευάζοντσ.ν κι &κόμη κα.τασκεuιΧζονται. Καl οέν εuσταο-η 

έ • '''' '':t ''θ _.), ,, έ κα.ν νας ισzυρισμοc. πω:; 'fj -:εχνη OCU71J Ίιτιχν ο:νεκιχ εν γνωσ, 'I ΚIXL α•ιεπ-:υγμ νη 

στο σημείο πού Ύjκμσ.σε στ-fιν Λάπ-ηθο, στ-(ιν όποία χα.l έπl bλ6κληpες χιλιετηρι-
~ ~ ' ' ' 'Ο ' ' ' 'Ε - " .), λ ό υε:; ΟL"ΙjpΚεσε Κ:Χι ·ησΚ'fj 'fj σα.ν χzιρωνακτιχ·η τεχνη. !.ΚεL ηκμιχσε σ..-,lν Π Ί)p -
τ-ητοc τ-ηc, στ-fιν γενικότητα χα.t στfιν έκτασίν τ-ης ο1έ 6λοuς -:-ούc πολυπλόκιχμοuι; 

τομείς μ' έπιτυzία. κα.l τελειότητα σ-:ri διά.φοpα εrδη πού ot Λα.π-ήΟιοι τεχνίτες 
b;ψελώc χα.•εσκε·:ι~ζιχ•ι . 

.λιοc νοc οuνατιχι κιχνεlς vri βεβαι.ωΟΊj έχ τοu ά.σφιχλοίίς, πως κιχl σ' αύτοίί 
- ~" ' • ·· ' ' ' ~ ' - ~ Λ ' Ο ' τοu ειδοuς -:-ην ι.αικη :-εχ'Ι'Ι), -:-r,ν σιυ'Ι)pουργιιχ, πρω-:οποροuσε 'I σ.πr, ος, -:εχν'Ιjν 
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την όπο(r,ι μονίμως κιχt 8t~pΧώζ άσ'/.Ο!JV":'tζ οί λιχϊκοί ~εχνί:τες έπι":'ΟΠίως, ά.ν+,

γσ.yον σΕ: οποuοσ.ίοc β~οτεχνίσ.ν κιχ/. για. ώρισμένσ. είο"Ι) σε βιομ·ηχσ.νίσ.ν. ΘιΧ. πσ.ρσ.

Οέσωμεν κσ.τω7έpω οι&φοριχ είοrι 77,ς τέzνr,ζ 7(,:; σ~δ·r,ρο•Jργία.ς, Ί; όποία σu•Ι ":'<;) 
χρόνι:> κα.t &r.o τ<'7>ν '\ρσ.βιχών ίΙΗως έπιδpομι-:>ν κο:/. με":'έπειτιχ. οιεδόθη &πο 

ΛοιπήΟιοuς τεχν~":'ες στtc; πόλεις κιχ/. τιΧ. έπσ.ρχιο:κιΧ. κέν-:-ρσ. τ-ϊ;ς νfισω, στα. όπο~σ. 

έγκιχθίσ":'ΟCV":'Ο Κ%":'1 &νrί.·r/."fί'Ι. Koct σΓ,μερον &κόμ·r,, σε πoiJ,o.Jς •ομ.ει;, ·η σιο·η

ροuρyίσ. Οεωρε~τσ.~ ~ωτικ~ς σ-ημ.σ.ιτίο:ς λιχ.'ίκ-ί) τέz•ι·η, ό:ψοu ε!να.ι σuν•;φιχσμένη μΕ: 
Ιί.Ι λσ οιcΧφορσ. σuνο:φΥ, έπσ.yγέλμιχτσ.. ι I ροτο;; ομως γίνει ό:να.φοροc σ-:-α. κιχ-:-ιχ

σκεuοιζόμενα. εtο·η, -:-α. έ-.ι.. •f,c οr.ο·Ιjρο•ηγία.ς f)·Ιjλχο·~1 προΊ:όν.-:χ, 0:1. πρέπει ν:Χ γίνη 
μιοc εtκονικ-ί) περιyρσ.φ-fι τοu aH~ΙJf.!t·loιι -'ίι χα.~ σιΟΥJpοvργε(ου. -:()u ξ ργο:στηρίοu, 

μέσα. σ":'b όπο~ον κοιτεσκεuά.ζον":'ο:ν ?,λrι. ":'cX έχ σιο·ήρο'J zρ·f,ιημ.σ. είο·η, ή σι.ε-:ιχό

-:ης τών δ ποίων μΕ: διrί.ιpο ρεc !Χηες ":'έzνεc Ο .Χ έκ":'ψrιΟΥ, κσ.-:οιλλ·ήλως. 

Α'. Σιδηρεία, σιδηροuργεία (κωμοδρομιά:). 

τ ι ι σσ.ν τά. έρyαστ-ήρισ. τ(;)ν σιο·ι;ροuργι7>ν. μέσα σ-:α. οπο~οι οί ιηοηροuργοί, 

σιΟεpcfοεc :η (tΚωμοΟpόμrΛ» f,σ J.fJi.OuΨ:O με την σιΟηpο•;ργr.κ·ί)ν -:έzνη κσ.t 7Ι;ν 
κοιτεργσ.σίσ. τοu ιηο+,ροu, γι. οιuτrι κιχt σ7Ι;ν &ρzσ.r.ό-:-η":'σ. έλέγο•ι-:ιχ.ν ιισιοηρεr:σ.». 
I{ I .3', I I ' "' I '1' λ' , , ο Ι 

οιι ,1σα.ν αυτσ μονοχωρο: η κοcι οιπ οχωρ<Χ πετροκ":'~στα. κατο:στημσ.τα, σ.ρχετ<Χ 

-:ών όπο(ων Κ":'~σμένοι χιχτα. μ:ηκοc -:-ou ~ρόμω τ, κ:χ.t r;•;νεz6μενοι μέ -:1.:; κ:χ.-:οικίες 

τών σιδηροuργων 'i; άκόμη κa.l κτισμένα. σ-:ον οι•j) όγ1Jρο ":''JU σπιτιοu κο:~ πο:ρσ.
πλεuρως τ-Ιjς κο:τοr.χιαc; οι<ΧμονΊjc; τώ•ι ι;ι~ηροιψγι7>ν. ~-:-n μιιΧ έσω-:ερική των 

'\ \ 3:. ι \ ι - - "'1 ι ~- \ 
Πt.εuριχ ,1τοιν κ-:~ιrμενο ":'(ι κοιμινι -:-ι;ς ι;.ω-:ιιχς, •;yo•Jς τριων περιπο•J ποn<•>ν. σ-:-η 

γων(σ. τοu όποL<.ι'J στημένο ΤΟ φuσεpο ( ?UΠΟUνοι, ιpύσο: 'Γ, XOCL φuσοuνι Κα.L φuσ-η
τΎjρ~) ποu &πέλ·Ιjγε σe στενb στόμιο οι8·ΙjpΟU1Ι σ-:ρογγίιλο, κτισμένο μ.έσιχ σ-:ον 

-:οί.χο ":'ou κα.μινιr;u 7/jς φω-:-~«ς άνωθεν -:fJu όποtοu ύ..-f,ρzε μεγοc):η κοι-;:-ι'>Μχος 

ποu &πορροφοuσ:;: τον καπνό της φωτιac; πάνω &πο τ-~ν Ι;ρο9-fι τοu έρyαστ·ηρLοu. 
Τό φuιrερό, μ«λλον σ..-ενόμσ.κρο κα.l πλιχ":'•jτερο o7~v όπt-:rΟ~α. ..-o'J πλ::uριΧ. με 

Ι,λόγuρες οίπλεc;. ποu στο 7pά.β·Ιjγμά. τοu άνοr.γόκ"Jειοcν, ήταν κατοισκεvα.σμένο 

&πό στερεο ~έρμα. έφα.ρμοσμένο σε σα.ν(οισ. πο:ρά.λληλιχ χοιt σέ σzΊjμα. &σχοu 

·ίjμr.στρόyγuλοu, 07/)pιγμ.ένο στec ~uό ":'O'J πλεvρeς σέ τ;α.σσά) O'JC σ..-εpεωμ.ένοuc 
στο έ8οιφοι;. Στο καμίνι τ-f,c; φωτιaς χσ.l γύρω &τ;ό ":'Ο σ•όμιο τοu cruσερou έστοι

βάζοντσ.ν γιχιά.νΟρακες Ύι κιχ/. ξuλοκciρβοuνοι έτοψα. yιιΧ φωτιά. ~το ~εξι.ό άκρο 
TOU Κ":'Lσμένοu κσμ~νtΟU ή-:-α.ν τοποθετημένη πέ-:ρ~νη i.ιχξεuμ.έ'Ι'Ι) μ.α.κpόσ-:ενr, 

λεκιίνη (βούρνοι) γεμάτη νερό, ένα. ρσ.ν-:-ιστ-Ιjρι &πο κλι:>νtοι ~ένοροu, ποό ρciνηζσ.ν 
:'I." β 1 • έ ι ,, ι ,, ι , ι 
η εσ ·ηνοιv rην σ.νσ.μμ νη φωτιοι, εvιχ κομμσ.τι στροyγ•JΛΟ'J κεκιχμμ.εvοu σrn μιοι 

-:-ou ιΧκρ·η σίδερο•J, ποu μ' σ.vτ~ κα.Οιfριζαν -:b κοcρβοuνο οcπό 7/ιν ιτιιο•JρtιΧ οτα::ν ή 
φωτιιΧ. άνεπτίιοσετο χοιt. οισ.φόρcο)ν μεγεΟών σιδερένιεc τανάλιες , έρyσ.λεϊ:σ. ποu ot 
<rι8ηροuρyο1. χρ-ησιμοποιοuσο:ν yιιΥ νοc κροι...-οuν το Οερμό σιοερένιrJ tiώμα. ποu θ:Χ 

κα.τερyιfζοντα.ν. Le μικρ·Ι; πλciγιο: προ:; -:-~ οεξιιΧ. Οέσ-η ήτα.ν σ-:-ημένοι;, π&.νω σΕ: 
χονορόκορμο στερεωμένο στό ~δσ.φος ξuλο, ό άκμων (&λλως «&μόvω, ποu ε!ναι 
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χoct δρος ίοcτρικός, δηλών gνoc έχ των τριών δστσ.ρίων τοu μέσου ώτός), οτΎ]ν 

έπιφά.νειοc τοu όποιου σφυρηλσ.τοuντσ.ι τιΧ πuρσ.κτωμ.ένιχ κuρ(ως σίδεριχ. "Ας 

σ-r,μ.ειωθ-ί) δτι σε πιχλσ.ιότερους χρόνους κοcτεσχεuά.ζοντιχν έπι-:-οπίως μ.ιχροu 
~.J.θ ' ' ' έ ' β' - ' 1 

' μ. .. f .. ους αμοι•ια η τετρι;ιγωνισμ νη στενομ.οcκρος <Χσις των οποιων εστερε-

οuτο έπά.vω σέ ξίιλιvη βά.σι ~ κιχ/. ο-το έ:διχφος. Μέσιχ στο σιο'Υ)ρουργε'Lο χιχt στΎ]v 

άλλη πλευρά. τοu κιχμ.ινιοu τ-ί)ς φωτι&ς, μ.ποροuσε ν?ι uπά.ρχη στημένος κιχt 

δεύτερος &κμ.ων καl τρίτος, ά.νιχλόγως τών έργιχσιών πού διεξ~γοντιχν στο 

σιδr,ρουργε'Lο, στιΧ μ.εγά.λιχ δ"Ιj).οcδ-Υι σιδr,ροuργε'Lοc δπΎ)ρχcχν περισσό-:-εροc χρήσιμ.οc 

έργιχλε'Lιχ. 

'Ένσ.ς μ.εγοcλος ξύλινος πά.yyος στ-ημένος στιΧ μ.οcκρη τοu τοίχου, έδέσπο
ζιχv μ.έ τ-ϊjς φωτι&ς τb κσ.μ.Lνι τοu σιδηρουργικοί> κ~α.στημ.ιχτος. Κσ.l Υjτcχν στ-η

μ.ένος σ7{ιv μ.ιιΧ πλεuριΧ οπου τοc πσ.ρά.θυρσι κoct -ή Οόρσι πσιρε'Lχον &πλετον φώς, 

σ-.ερεωμένος δέ σ-.ο πά.-:-ωμ.α: κα:t τον το'Lχο γt~ νοc πα:ρcχμ.ένη σκ:.νΥ)ΤΟζ. Σ-.έ:; 

πλευρές του Υισιχν κιχλώς σ-:-ερεωμ.ένοι δuο ~ χα:/. περισσότεροι μ.ά.yyιχνοι μέγ

γενες μ.ικροι -η κιχ/. μεγάλοι, ε~δΥ) τρυποcνων χσ.ι έξιχpτ-ήμcχτcχ τοvτουν, τά. χοπ(

δισι κα:t οι ζουμπάδες γtoc τρύπημα, μικρές σφvρες χoct τσινά.λιες, πριόνιοc, 

ά.ρί~ες, έλά.σμ.σιτοc σιδf,ροu κσι!. ά.τσcχλιοu, το &.κόνι κα:l ot διιχφόρων ':'ύπων •}ηλες 
Υ, χονδρές ρά.σπες κ:χt ρίνες κ:χl ά.t:λιχ χρ·f,σψ.οc γιιΧ την σιδτ,ροuργία: έργοcλε'Lιχ, 

τά. όπο'Lα. evcx μέ το tί..λλο, ot ίδιοι, ot σιδ·ηρο•Jργοl κcχτεσχεόιχζα.ν γιιΧ tδιο:ν ά.νά.
λογ'Υ) χρΥjσι. 13εβσ.(ως γιιΧ τοc μ.εγά.λιχ σιδηρουργεία: πού ά.πιχσχολοuσσ.ν κcχι 

προσωπικο •)πϊjρχο:ν περισσότεροι πά.γγοι κοcΟως κocl μ.σ.κρύς ξvλινος στερεος 
μ.ετιχκινο.Jμ.ενος, στον όπο'Lον κοcθ+,μ.ενοι έρίνιζοι•ι εtδη έλοcφρ&ς σιδηροuργ(α.ς. 

Ι)ά.?tα. έπίσ-r,ς κcxt έρμ.ά.ρια., στιΧ όπο'Lοc έ-:-σκ-:-οποιοuσο:ν ~ έφuλο:ττον εί~η Πjς 
- 'Ε '\ β ι ~ι ' ι ' ' ' Α - ' l ' πιχρcχγωyΙJς τ<ι>v. • ποcνcχ,,cχμ. οcνε>οcι σε, πως μ.εχρι ποu νιχ εισο:χvουν σ.πu την 

Είιρώπ'ΥJ eτοιμ.σ. σιδrιρουργιχά. έpγσ.λε'Lσι χο:l προ τοu ΙΘ' ο:lώνος, /$λα. τιΧ 

σιδ·ηρουργικ«Χ έργσιλε'Lσι ποv ά.νσ.φέροντοr.ι ά.•ιωτέρω κιχτεσκευά.ζον-:-ιχν ά.πο τούς 

rδιouc; λα.'!κοvc; τεχν'Lτες, >οuς σιδ·ηρουργούς τ-ϊjς Λο:πf,θοu ά.πο -:-oc κοπίδιcχ κα.l τοc 
τρύπα.να. τών οιδέρων ~ λαμ.α.ρ(νων μέχρι >OC πριόνιιχ κoct τtς βιχρειές σφύρες. 

'Λπο των χρόνων πού -ή είιρωπα.ϊχη βιομ.'Υ)χο:νίσι σιδηρικών &.νεπτUχΟη, τlς 

πρώτες \)λες έπρομ.'Υ)θεuοντσιν πλέον &.πο σι8ηρεμπορικιΧ χσιτιχστ-ήμ.σιτσι Πjς 

Λεuχωσl.σις. 

Ώς προς το φυσερό, ΟιΧ πρέπει νοc σημ.ε~ωθη πως δέν Υι•ιχν χειροκ(νητος 

χινητος ά.νεμ.ιστΎ]ρο:ς, το κσιλοuμ.ενο στ-fιν Έλλ&.δσ. καμlvι ~ χσιt γύφτικο, ά.λλοc 

κτισμ.έν·η θερμ.&.στρσι πού μ.ε τον &.έρο: προχσιλοuσε uψηλοu βσιθμ.οu Οερμ.ότη

τσι, κσ.θως το uπο των ά.ρχο:ίων καλούμενο όρυχείο σιδήρου γιιΧ την μ.ετοc

πο(φη κσιt χσι-:-εργοcσ(ο: τών μ.ετ&.λλων μ.έ την ά.ν&.λογο Οέρμ.ιχνσι, μ.ε την διοc

φοροc πως 8εν f,τσιν καμίνι κ)ειστ6. Με πρώ-:-ο ξεκίν'Υ)μ.ο:, λοιπόν, τη φωτιά. 

f,ρχιζεν ή κατιχσχεuη ά.φθόνων σιδ'Υ)ρικώ•ι εtδών, γιιΧ. νιΧ Οεωρ-Υjτσιι -ή χειρωνσι

κτικη σιuτΎ] τέχν'ΥJ πολuσuνΟετος κο:t πρωτσιρχικ-Υjς σημ.οr.σίσις. Γι' σιίιτον τον 
λόγο πιχpιχτtΟεντοcι ά.κολcιύΟως πλείστοι ά.πο τιΧ εtδη, τιΧ. όπο'Lσι ot ΑιχπηΟιώτες 
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λιχϊχοl τεχνί:τεc; στο πέριχομα. τών αtώνων κιχτεσχεuιχζαν κα.t crήμερον &κόμη 

κα.τcχσκεucΧζοuν «ρκετct έξ ιιU":'ών. 

Β'. Κα'tασκεuαζόμενα εtδη. 

'Λπο τιΧ. πιχριχτιΟέμενα εi:~η τ'ηι:; λιχϊκ'Υjς σι~ηροuργιχ'Υj:; τέχνης άντιλιχμβοc

νε-:ιχι κα.νείc τήν Ο:?α.γμα-:ικό-:-r,τ~. τ-fιν cί.ν~·r-<α.~ότ-r,-:-α., τ-ίjν σπο·;δ~~ότ-rι-:~ τ-ης 
τεzνικ:ης έμπεφίιχc χιχl την σuνιχφ'Υj σzε·ηχότ-ΙJτΙΧ μt τlς iΧλλες λιχϊχtς τέχνες, ΠΟU 

1\ιιΧ. τών πο')J,ιχπλών είί)ών τ-ης },σα.ν έξ·ηρτ"Ι)μέ'JΖC μ' α.u-:-ή•J. " .\ν κιχνεlς άνα?ερ

ο-;, κα-:ιΧ. κuριον λόγο σ-:-ιΧ. άπιχρσ.ί-:-η-:-ιχ γιιΧ. τον ά.νΟpω;;ινQν βίον rεωργικιΧ. εi:δ·η, 

τιΧ. όποί:ιχ -ή λιχi:χΎj ιχuτ·ίj τέy_ν-1) πα.ρfιγαγε, σuνοy(t:ον';'αι στιΧ. άκόλοuΟιχ: Άλα.χοc

';'Lα. γιιΧ. μα.γγα.νοd;γα.δα. πρ~,, .Χν-:1 ·φ~ νzροu γιιΧ. ;;ο-:~σμο -:-ών 8έν8ρων κα:t κη

ποuριχών, Ο:ξ(νες, σιο·ηρrχ άροτρ~. δρέπιχ•1α. γιά τον Οερισμό, πέλια χα.l κοι~-
' 'I -'- \- ι '"έβ) 'β'~ '' ' σ:r:οιι:; για. crι<α.ψ~μο -:-ων ιχγρων κ~ι '7ι..ιν κΊ;πων, ., .F:: γιοι Cι>rΗιχ, ι;νι:χ γι:χ 

οcρfι-:ριχ, κάτσιι·ε~ γιά κα.Οοcρισμοc -:ών άρότρων. στρfιγγίιλοuς σιδερένιους κ~

πλιχμιΧδες γιά τροχοuς άμιχξι7>ν, ΜuνιΕ:ς κα.l yα.λ(οιιχ κλιχ~ει)μα.τος, μισΕ:ς &ξινες 

τσά.:τε.;; γιά ξεzόρ-:ισμα. Δ,πων. ί;νίιχ γ~~ χιχ).ινr/χ, ζι~ων, πέτ:χλιχ ιΧλόγων, 

κα:ρφιιΧ ρίζες πετιχλι~μιχτος κ.& . 

Είδη fιtχοίΜμω•J, λ~θοξόων, ύλο-:όμι..ι•J, φι.ωργων, δτ:οοημιχ-:οποιών κιχ~ 

έπιπλοποιών: 'Λπο τήν γωνία, τfιν στ&.Ομ:η, τον οιιχβ·ή-:η, τιΧ κοvσπ/(.ί διαφόρων 

εtδών κα.t μuρτέλια κιχθwς κα.t μαστρακύ.ι)ε:; γι<Χ λιΩο•;ς crι<ληpο•)ς, μ•;σ-:ριά κιχt 

μόστρες μεγιχ.λες, σμιλάpκα κα.l σμtλες γιι7. /ιΟοξόοvς σκιχλισ-:ές, έλα.ι;ιρές η 

β 1 ι ' λ ι., \ ~ • ) ι - • ι ~ 'Ο ιχρειες σφuρες για αι;εuμα και σιr>·ΙJροuς μοχ ,ouc;. σφηνες για σ;;ασιμο ,.,ι co>v 

κιχt κιχτεργασία:ν -:ού-:ων προς οίκfιόfιμ+,ν, πριόνια. γιά ξuλοσχίσ-:ες κιχl β:χpε!:ς 

πελέκεις γιΟ: ύλοτόμους (έχκοπ-f) ξύλων), ρόκανιχ κα.l λεπ(8ες τοίι'rων, ξuλοuργι

κΟ: σχέπαρνα, κο:-:ασκεuιχσμένο: άπι) πλιχ':"J σιδΥ,ρfι\ίν κοπέ:χ, των όποίων ή ~χρη 

κοπτική κο:t σχλr;ρή. Έποίχιλλο:ν χιχ-:-ιΧ. βά.ρος κιχί μέγεΟι:ις, &κόμη ώς προς το 

σχΥjμα ήjς κατο:σκεuΊjς των και άναλόγως Π,ς έργασίο:ς πο•) προορίζονταν, f,σα•1 

8έ προcrηρμοσμένcχ σ-:ό άκρον ξuλινου στειλεού (στολίφη) . .λι' ~λα: -:ά κοπτικ~ 

έργιχλεί:ιχ έχρησιμοποιεί:το σίδηρος μέ άνΟριχκιχ ό κοινος χά.λuψ, το κα:λοuμενο 

οιδεράτσαλο, κα.t μέ τΟ: σχέπα:ρνσ., σχεπαρνιές γιιΧ. •ο ίσιωμα. ξuλων, άρί8ες 

γιά τρuπημιχ ξuλων, γλuπτες κα:t δρού:πιες γιιΧ. /επτοuργούς σκαλιστές ξuλων, 

8rιλα8Ύj γιΟ: ξuλογλuπτικΎjν έργασ(ιχ κ.ά. 

'Επίσης χσ.τεσχείιαζαν 8ιιΧφορα σιοηρrχ εi:8Υ) Οίχο8ομικ'Υjς τέχνης σιΧν 

κιΧγκελλσι κΧιχοωτΟ:. και πλεκτά.., σιο'Υ)ρένισ. μπαλκόνια, σιοΥ)ρένιες Οι)ρες ~ κιχγκελ

λόπορτες, σί8r,ρο: παριχθύρω•J, ι;ιεγγίτες, κλιχδω-:ι:Χ σιδr,ρrχ και στιχuροει8Υj πα.ριΧ

θuριχ τών lκκλ"Ι)σιών καί σιδηρένιοuς σταuρούς γιΟ: έκκλφ(ες :η κοιμητήρια, 
. .I. ' Q ι 'θ ~ ' ' ι ' ι β ι• 1 Κuγκαρα για: υρες, παρα uρσ; ΚΟ:ι cχνοιχτα τοιχωμιχτο:, αρσεpες, Π01'QTOV Εl.ι.ε:; 

καt 8ιπλόρριζα, καρφιοc θuρών και παρcχθuρων, χλει8αριές καt χλει8ιά., χλ(μαχες 

γuριστές :η κιχt κλαδωτές, κυτταπι<δει; γιά πcχρα.Οuρόφuλλα:, Οuρες κ.~ .• άπα.-
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ραίτητα ολα γιd: την ο!κο8ομικ~ν τέχνην καt γιd: συμπλ~ρωσιν μιCiς κιχτοικ(ας 
σύμφωνα προς τίς &παιτήσεις τΎjς τότε λc{ίχΊjς &ρχιτεχτονικ-ϊjς. 

Ώς προς -:0: εί~·r, 'Εμπορίου ποi.ι &.κόμη κατιχσκεuά.ζονται, ά.ναφέρομεv τ!.ς 
ζυγαριές, πιλά.ντζες μικρΕ:ς καl μεγάλεc, τά. κα.ντά.ρια (στα.τ-"ηρες) ποi.ι ζυγlζοuν 

σε όκά.8ες, κιλά. κιχt οε λlπρες, ζuγια ~ιά. πλανι:)οιους πωλητeς και όπωροπώλες 

·~ κσ.l μα.ννά.βrιδει:; ,ων t.α·~κών fιγορών, παντοπώλες. r.:ou zρησψοποιοiίνται ά.πο 
κηπουροuς και σε σπ(τια &.κόμη γιΟι vdι ζυγίζουν κτ-ηνοτροφικΟι προtόντα καΙ. 

&.γροτικά. -:οιαuτοc. Σι8·ηρCi ψαλί~ια γιοc κόψημο 8ιαφόρων είδών λεπrijς λιχμα

ρίνας καl μεγαλUτερ:χ. &.τοάλιν:χ. μέ τα όπο~α κόβουν οιδηρικοc η μεταλλικιΧ είδη 

&.vά.λογου πά.χους. "Λλλοu τuπου ψο:λί8ια 8ιο:φόρων εί8ικοτητων γιοc uφασμα

-:οπώ/,ες, ράπτεc, κο•.ψε'i:ς κα.l yιιΧ. -:ο κό·~ιμο λεπτών έλα.σμά-:ων, σιδηρικών 

σuρμάτων, γιά. κούρεμα τών προβ!Χτων, fιJJ,ιX κα.l μάχαιρες γιοc σι.pιχγε~α, κρεο

πωλε~α, παντοπωλε~α. κο:/. εtδικιΧ μο:χοιίριιχ γιιΧ έμπορικa κιχταστ~μοcτιχ καΙ. 

έργαστf,ριιχ, χαΟωι:; χα/. σιοr,ρii -:ραπέζια Ίj πά.γκους &πο λαμαρt•Jα κ.&. 

Οίκιιχκοc ε~~ΥJ σι8ηρουργlο:ς πού κιχτιχσχευά.ζοντο:ν ά.νοcφέρονται πρωτlστως 

τά: 'ραπεζομά.χαφα καl μαχα(ρια. κο•;ζ[νας, κιχζάνια, μοcγκά.λια, κόφτες, ξuστες, 

γουδιά, yουδιοχέρια, καβοuρ8ισ-:-f;ριιχ, πuρά.γρες, τα•ηχλιες, σο'Jβλιά., ψηστοιρ~. 

pοΜνια γιά. τl.ς 8ουλά.πες, σμlλες γιΟ: κέντημα, μεγά.λα βελόνια, λυχvά.ρια, 
σι~·ηρένια άχριχ τών μακωκ(ω•J yιά: τοuς ά.ργαλειοvς κ.ά. 

Στόν -:ομέα τ-ίjς οι~-r;ρουργίας δπά.γεται χα!. ή 'Οπλοποιία καί έπιδιόρΟωσις 

οπλων, πού σ' ιχίιτό τον τομέα uπά.pχouv ιlκόμη άριστοι τεχνϊ:τες, πού ε!vαι σε 

θέσΥj νοc κ:χ-:ασχευά.οοvν ά.ΧόμΥj και -:όν μηχανισμό δtα.<(όρω•J τόπων έλαφpών 
όπλων κuν-ηγε-:-ικών Ύj καt στρατιωτικών, κοιτεσκευά.ζον>ες έπίcτης ot ί8ιοι θαυ
μά.σιει:; ξυλόγλυπτες λαβΕ:ς οπλων. Στtς ά.ρχές, κιχl. &.πο παλιά. χρόνιο:, κο:τα

σχεuσ.ζιχν :-1.ς χιχριχμτ.:ίνες Ύj ιΙπιστόλεc», έμπροσΟογεμΊj ΚΙΝηγε-:-ικά., πού ή 

έχπυpσοκρότησ[ τους έγίνετο μe κιχψuλι.α πuρlτι8ος. 

Είδικά. είδΎ) σιδr,ροuργlοις γιΟ: τ-f)ν ναυπ+,γr,σιν έλιχφρι71ν σκαφών γιΟι βά.pκες, 

καtκιιχ: Δοκούς σιδrιρές, &γκupες, yων[εc, &Μσεις, κα.ρφι.ά., -:ροzοιλlες καΙ. ό,τι

δ·ίjποτε rχλλο ε!οος σιδ·ηpουργ(ιχς σχετικό μΕ: την νοcυπηyικ~ν τέχνη κοcτεοκευά.

ζε-:-ο &πο λ«ίχοuι; -:εzνϊ:τες -:-ίjς 1\ατηΟο•;, :-z) εu-:α.ϊ:ος τ<7>ν όπο(ων &.ναφέρε-:-ο:ι. ό 

Χα-:ζηγιά.ι.ι..ος Χιχτζηγι<:>ργοu ~τρογγυλός. 

'Εξ ολων τών &.νωτέρω διοcφαίνετο:ι πόσον συνδε8εμένη ~ταν ·ή λcx·cx-lj τέχνη 

Π,c; σιΟΥJpοuργί:tς μέ ~)J.ες ιru•Jα<(εϊ:ς προς οιύ-:-Ύjν λα."ίκeς -:έχνες έξαρτώμενες 

&μεοΟ' μΕ: τ-Ιjν πατροπαράδοτον τέzνην έκατοντά.δων γιΟ: πολλούς αίώνες σιοΥj

pουpγών της ΛιχΠ"{jθου, κcxt πόσον ή σιΟΥJpουργlιχ σuνετέλεσε σιΧν λιχi:κΎ) τέχν·η 

σ-:όν καΟόλοu ιiνΟρώπινο βίον -:-ou τόπου. Ώς ά.ν-:-ι.λα.μβά.νε.-οcι. ό καλόπιστος 
&.να.γνι~στης, ή σιδΥjpοuργίιχ ε!νιχι θέμα ποu έπι.8έzεται μεγά.λΥjν προέκτασιν, 

\ θ ' I \ I I \ .). \ ι~ I Ο ~ ~ I 
σαν ε,ηοει. να. περι.γραyει κανεις --:-1 1ν κοcτιχοκευΥJν οι.αι.τεpως ενος εκιχστου 

τών εtοών, -:ιΧ όποϊ:α ά.πα.σ-ι.ολοuσα.ν -:οuς οιάφοpους κλάδους τ-r,ς -:-έχ•ιΎ)ζ ο:uτ-ης. 

ΔΕ:ν ε!νιχι. 5μως τοuτο &.πcφιχίτητο γι.ιΧ πολλοi.ις βασικούς λόγους, κοιt κup(ως, 
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γι.οcτt ~ 'Έκδοσις οcuτη δέν &φορ~ μόνο μιά λοιϊκ'tι τέχνη, Πjν σιδηροuργίοc κoct τά 

ε!δη της. 'Όμως κoct γι.οc ικοcνοποίησιν της !.στορίοcς τ-ης ποcνά.ρχιχ.ιοcς οcύτ-ης 

τέχνης, θά γ(νη μιοc σuνοπτικη &.να.φορά στον τρόπο κοcτα.σκευr,ς ώρισμένων 

εtδών &.φοu προηγουμένως ~ιιχτυπωΟοuν μέ σuντοι ... ία.ν ot όρυκτές σuνθέσεις τοu 
σιδήρου κοc!. ~ τεχνική, ποu έγνώρι.ζοcν οι λοc'ίκοt τεχνϊ:τες νΟ:. έπεξεpγά.ζω•Jτοct 

κιχτα: προικτικον τρόπον το μέ-:-ιχλλον τοuτο, τρόπον ποu &.σφοc/.ώς &.ποτελεϊ: 
·~ ' • ό Θ - ~· • β ... ' ~ ~ .). ' • ι tοtκην των επιν ησιν. • εωρειτοcι σε η προ ΟΛΎ) οcυτη οιοcφωτιστικ-.1 κιχt ιχπcχρα. -

τητος γιοcτt κcχτοc τον ~διον σχεδον τρόπο ~ &.παρχ·η τ-ίjς έπεξερyα.σία.ς διεξήγετο. 

Ι" . Σ(δηρος 

<<Σίλυκο» ποu σημαίνει πυρόλιθο μέ κcχυστικην πότοcσσοc δέv &.ποτελεϊ: 

μέτοc).λο. Ό σ(~ηρος σΟ:.ν όρυκτο &.ποτελεϊ:ται. ι1πο πuρόλιΟοuς, y.cf.ρβouνo, 

' θ ' ' ' ' Σ' θ 1 
' ' μέ λλ ~· ' φωσφορο, εια.φι, σφσενικο, μcχγνησιο. rι.ν κα. οcρο οcυτοuσιο -:-α ο οεν οcνευ-

ρ(σκεται στ-i)ν ποιότητά. του ό σ(δ·ηρος, έπομένως και σocv όρυκτο &ποτελεϊ:τοcι 

&πο διά.φορα σuστατικΟ:. ποu &ναφέροντιχt &νωτέρω. Ό σίδηρος μεταβά.λλετιχt 

σέ μέτοcλλο, το όποϊ:ον κο:t &νιχλόγως τών σuστα·ηκών του κιχτατά.σσετοcι. σέ τρεϊ:ς 

κοcτηγορίες: 1. E!νoct ή κοcτεργά.σιμος ά.πο χΙΠΙ)p(ου ποιότης, ποu ώς έκ τΥ;ς 

σχληρότητός του ά.ποκιχλεϊ:τιχι casι iron. 2. Ε!νιχι ή ποιότ-ης τοu γν·ήσιου 

καθαροu σιδήρου ποu χημικώς κoct λόγ(J> τών συστοcτι.κών του I σε βοcΟμο 
σκληρότητας, &ποκαλεϊ:ται \Vrought καt 3. 'Έτερο ε!δος περιέχον μεϊ:γμ.α 

έπιπρόσΟετο μαγγανίου κιχt ιΧνθριχκος, -:-ο &ποκαλοuμ.ενο &τσάλι. Το ά.τσά.λι, 

ά.νιχλόγως rijς σκληρuνσεως χιχt &ντοχ:ης έπιδέχεταt τtς άκόλοuΟες μεταβο

λές μ.έ το κοcλοuμ.ενο &πο τοuς σιδ·ηροuργοuς ((βά.ψ-ημ.ο»: ιχ) Βρά.ζεται κoct 

&φήνετοcι νοc κρυC:>ση στον ιΧέριχ. β) '.\πο τά ()1Jστιχτικοc ποu &ποτελεϊ:τοcι χoct 

γιοc τον !δtο σκοπο &ντοχ:ης κoct σκληρuνσεως, &ποcι.τεϊ:τα.ι. μ.έ το βρά.σιμ.ό 
τοu, να: βυθισθ:η ά.μέσως στο λάδι, κort γ) ά.ν σuμβοcίνη νοc εΊναι τοuτο πολu 

σκληρό, γι.οc νQ: κοcτσστ-η κοcτεργά.σιμο, Οερμοcίνετοcι πρώτον κι ιΧμέσως βuθίζετοcι 
σε τέφριχ ή σέ σκόνη ά.πο ά.μ.ίιχντο. Σημειωτέο•J δ·η το ιiτσά.λι μ.έ σuστοcτικQ: 

μ.εϊ:γμιχ σιδήροu 0.25% μέχρι 3% κιχt κά.ρβοuνο ((ψοuμ.ο» 0.25% μέ ιΧνά.μειξι 
σίλυκου, μ.αγγοcνίου κoct cΧνΟριχκος στο χυτήριο, το πιχριχγόμενο ά.τσά.λι ~χει 

την ιδιότητα μέ ,η θέρμο:νσι να: σ-..cληρuνετοcι. ιχuτομά.τως χιχt άμέσως σocv τοuτο 

κρυώσει. Αύτά έχουν ύπ' οψtν ot &νεΠ"7Uγμένοι σιδηρουpγοt ώς προς Πjν σύvθε
σι Κt ένοιλλοcγη ποιότητος ΚOCL σκληpuνσεως τών σιδηρικών μετιf.λλων τοc δποί:ιχ 

έπεξεργά.ζονται. 'Έτερον τρόπον «βιχφ:ης», δΎ)λιχδη ιΧλλιχγ-ης σκληρuνσεως θQ: 

πλΎ)ροφορΎ)θ:η ό ι1νοcγνώστης σέ σχετικό, σdj σuνέχειοc, θέμοc. 

Αύτές ε!νιχι ά.pχοcιόθεν ot σuνθέσεις, ποu ιΧπο τ-ης έποχ:ης τοu όρείχοcλκου 
χoct έντεuθεν μ.έ την ά.νοcκά.λυψι τοu σιδήρου, ε!χοcν κοcτοc νοίίν ο!. πρώτοι λoc'Lχot 

- ' 1 \ δ , ! έ 'β'~ • \ \" • τεχνιτες, απu τους ποιους ο~ μετιχyεν στεροι ε α.οι.σοcν επι τιχ ιχν'Υ) των, κι οc-

νσλόγωc, τών σuνΟ·r,κών, τtς ά.ποcιτ-fjσεtς τοu ιiνθρωπίνου βίου προσοcρμόζοντοcν, 
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έξειδικευόμενοι στtς ποιτροποιρά.δοτες τέχνες πού &νεπτύχΟφοιν μέ το πέροισμοι 

τών οιlώνων στΎjν Λάπηθο. rιοιτι, ι>οο γιΟ: τtς συνθέσεις τών μετάλλω•J το•Jτων, 

τLς όΠΟLΕζ έγνώριζοιν cΧνοιμειγνύΟν":Εζ τ1.ς διοcψορες πρώτες uλες στον λέβητα 

τοu χυτηρίου, πού κατόπιν uψηλ"ης Οερμά.vσεως πχρήγοιγον το μέ-:οιλλο -:oG σιδή
ρου, είχαν συy-,(ρόνως έκμάΟ;;;ι κοιt τήν συγγένειοιν τών ~ιοιφόρων όρυκτών κοιί. 

τfιν l8ιότητοι της μετοιτροπ'ης των 8ι0: της σuγκολλ·ήσεως οκληρωτέρων σι8·η

ρικών κοιt τ-fις μετοιβολ"ης -των άπό μοιλιχκ·fι οέ σκληροτέροιν ποιότ-ητιχ. Π ροτοv 

ομως γ(νει σχετικη άνοιφορΟ: στο πρακτικό κοιt ποιτροποιρά.δοτο ri..ν μ·fι κοιί. 

πρωτόγονο cύστημσ. της σuy..ιο).)·ήσεως ~ κοιί. στομ.ι:.ισεως (&,σαλι:ψα't'ος} 

8ιοιφόρων έργοιt.ε(ων Οι:Χ πρέπει vι:Χ Ο"ημειωθΥι &τι 8έν θ' &ποισz.ολήσουν το Οέμοι 

νεωτέρου τύπου τεχνο).ογικές συγκολλ·ήσεις, &ν χοιt <~ρισμένοι μ.έτοιλλοι άρνη

τικοv τύπου οuτε χοιl μ.' οιύτeς 8έν σuy..ιολλοvντοιι, οπως ,ο ά.λουμ.(νιο μέ τον 

σ(8ηρο 1) ό ζ(γκος με -:ον σί8·ηρο, ό προuν-:ζος μe τ' άν-:ιμ.όνιο η με άλο•;μ.(νιον, 
ένώ ιΧν-:ιθέτως ό προuΨ<ζος πού ε!νχι ποιριΧγωγο τοu χιχλκοi) σuy..ιo)J,iiτoι•. μ.έ 

τ' άτσά.λι χοι1. τον σί8ηρο. Γιι:Χ τον λόγον οτι συμ.βοιίνει χά.ποτε ένοι μ.έτοιλλο, 

χοιΟως π.χ. το μ.οιτέμι, ν' &ποτελ:ιjτοιι &.πο μεϊ:γμ.οι πυχνότψος Ιί..λλων σχλ·ηρω

τέρων, χι έπομ.ένως εύθρά.στων όρυχτών. 

Δ'. ΣuγχόλλΥ)σις. 

π ροτοu, λοιπόν, χοινεί.ς έν~ιοιτρ(yει στον "t'pόπον χοιτοισκεu"ης ώρισμ.ένων 

εl8ών -:-ijς σι8ηρουργικ1jς λοιϊκΥjς τέχνης 00: ή-:οιν πλέον έvδιοιφέρον νιΧ γνωρ(Ο"'') 

σcΧν μ.ιcΧ βοισικη Οσο X!Xl r.ρσκτικ·Ιj τεχνοf.ογιχ·fιν cXpχ-Yjν ά.ποιροι(τ-ητο, ΠΟύ ποιρέz.ει 

μ.ά.Ι ιστοι το κuρι~.ιτερο ιΧπ' ολοι τΟ: στοιz.εi:οι τ-'ης σι8rιρουργικ:ιjς κοι..-α.σχεu:;.ς 

δλων σχεδόν τών έργοιλε(ων, μ.έ τΟ: όποϊ:οι ο! ΛοιπήΟιοι τεχνϊ:τες έπρομ.ήΟεuοιν 

τούς γεωργούς χοιt κοι)J,ιεργητές, τούς uλοτόμ.οuς χοιί. ξut.οuργούς, τούς λεπτοuρ

γούς κοιt νοιuπηγούς θοιλοισσ(ων σκαφών, -:-ούς ξuλογλίιπτοις χοιl έπιπ) οποιούς, 

τούς λιθοκόποuι:;, κτϊ:στες κοιί. λιΟοξόοuς, τούς έκιηιοιφεϊ:ς κχί. οlκοδόμ.ουc, την 

οlκοχυρικΎj κοιt οlκιοικ·fιν βιοτεχν(οι, τούς σuνοιλλοιτομένοuς έμ.πορικώς κοιί. τούς 

μετοιπωλητει; κοιt τόσους lί..λλους σuνοιφεϊ:ς τεχνικούς ί~ιωτικούς τομ.εϊ:ς, uδροιυ

λικοός. δποδ·ημοcτοποιοuς κ. ιΧ. 

Πρόκειται γιΟ: τ-f;ν σuγκόλλr,σιν ιΧτσοιλιοu μ.έ μ.οιλοικ=t,ς ποιότητος κοι-:εργά.

οιμ.ο σ(δη~ο. στην φροντίδα τοv λοι'iκοu τεχν(τη σr.δrιροuργοv vO: ποιροι~ώΟ"'') 

στερεώτερο, άλλΟ: κυρίως &νΟεκτικώτερο οτην έπιφάνειά του, στην πλεuριΧ 

μ.iiλλον τοu έργοιλε(ου η ιΧντικειμένου, η όποιοι θΟ: έχρησιμοποι:ιjτο γιΟ: έργοισίοι. 

Κοιt η τυγκόλλησις τών δίιο τοuτων συγγενών μετάλλων έγLνετο στο κοιμ.ίνι 

της φωηίiς κυρίως κοιι στο ιΧμ.όν~ (Ιί..κμ.ωνιχ) κοιτΟ: τον ιiκόλοvθον -:ρόπον. Στήν 

φωτιΟ: έ-:οποθετεϊ:το πρώτον τb χονδρώ-:ερο κομ.μά.τι μ.ετοc) λου, πού ιΧσφοιλώς, 

τtς περισσότερες φορΕ:ς ήτοιν το οιδηρο κατόπιν δέ το λεπτό, πού δtv χρειοιζότοιν 

κοιl πολλΎjν l:>ροι νΟ: θερμ.οινΟΥj, vποβοιστιχζόμενοι ri..ν ~σοιν μικροv μ.·ήκους &πό 
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σιδηρeι;; τα:νιΧλιες, ένώ το 9υσερο ολο κα:l δοίιλε:υε: συνε-ι.ώς &:πο τον βο'ΙjθΟ -:-ou 
~ - \ > I γ - ο l J. t / I t l \ 

σιοηρουργου προς α:να:πτυc.,ιν 7"tjζ ερμοκρα:σια:ς, ,1 οποι« ποψηγετο α:πu τους 

β I • • ~ l l • I I ο 'Ο I 
στοι α:σμενους γυρω α:πο τu φυσερu α:να:μμενουι;; γα:ια:ν ρα:κες. μα:σ-:οριχ.ς 

τεχν(τ-ης μετα:κινοίίσε κιΧΟε στιγμ~ κα:t τιΧ δυο τεμιΧχια: μετιΧλλου γιοc νιΧ ε!να:ι 

~ Οερμοχριχσίιχ ένος έκιΧστου στον βιχΟμό, ποu το ένα: Ο' &κολουΟοuσε το &λλο 
__.l ι ι I .!., ι < < ι ' 6 'ξ' ' -v , ι1ν πυριχκτωσ τους μεσ« στ-,ν φωτια:, ΎJ οπο α. κι εv σ ω ΎJυ α:νετο εκ του 

9λεγομένου γα:ιιΧνΟρα:κος &φινε νιΧ διιχρρέ'Υ) &κιχθιχρσ(ιχ κιχ/. έκ τών Οερμα:ινομένων, 

σ-:ο μετα:ξίι, μετάλλων &.λλοc κιχ/. &πό την ρευστότητιχ τοϋ γιχιιΧνΟριχκος, έκ τών 
ι ( I Ι < \ ι \ ι Ι .,). λλ' ' ό ' -οπο ων κα:ι πα.ρrιγετο υγρ'Υ) σκουριιχ, την οποιιχν ~'-"- πο ΎJV ετοιμ τητc.ι α:φιχφου-

οεν, κα:Οιχρίζο-r.ιχς την έστ(ιχ της 9ωτιiiς &πο -=-~ν ρευστ-ίjv έχείν·ην οuσία. γι&: νό: 

μ~ν έπικο)J.ytθΥj στ&: θερμιχινόμενιχ μέτα:λλα:. Συγχρόνως χοιt με την ιχ•)ξα.νομέν'Υ) 

Οέρμιχνσι έρριχνε χιΧθε στιγμ·ή, χα:t οτιχν &ρχιζε ή τ-r,ξις τών με-:-ιΧλλων, λευχη 

σκόν'Υ) &πο ψ'Ι)μένο nεν-:-ε:Λικο μιΧρμιχρο έντος της έστία.ς τ-ης φωτιiiς κι έπιΧ•Jω 

&πο τό: ρευστοποιοίιμενιχ &πο την Οέρμιχνσι μέτα.λλιχ, τ&: δποί:α. δια.ρχώς μετα.κι

νοuσε μέσιχ στη φωτιοc με κιχΟΥJλωμένο το βλέμμα. σ' ιχuτιΧ, πα.ριχκολουΟώντα.ς 

την ρευστότητά των, την δπο(ιχν ύποβοΎ)Οοuσε ή λεπτ->) μα.ρμιΧριν'Υ) σχόν'Υ) ποu 

~ρριχνε κιχ/. δeν έπέ-:ρεπε την προσκόλλησι σ' ιχuτ&: &λλης ύγρ:ης ξέvΥ)ς ούσία.ς 

τών γα:ιιχνΟριΧκων. ·Με τ->)ν τιχυτόχρον'Υ) λοιπόν τ-r,ξι --:ών δύο μέσο. &πο τ-fι φω-:-ιό: 

&ντιχειμένων κα:t την ρευστοπο(Υjσ( τοuς σ-:ον t~ιο βα.Ομ6, &μέtJως κιχt με τlς 

τιχνιΧλιες στα: δυό του χέριοι -:-ιΧ έβγα:λλε, κιχ/. τοποθετών't'α.ς -:-ιχ το ένιχ έπt τοu 

άλλου στ' ιΥμό•Jι, κι &9-fινοντα:ι;; &πο το δεξί του χέρι την μ(ιχ τιχνιΧλιιχ, ·ίjρπιχζε 

την σφύρα: κα:t μ' ιχύτην τό: συγχο)J,οίίσε χτuπών-:-α:ς τα: έν ροπ-η όρθοιλμοu. "Αν 

δμως συνέβιχινε περίπτωσις ποu δeν μποροίίσε ν' &:φήση τ-fν τα:νιΧλια:, λόγ~ τοίί 

βιΧρους τών τεμσ.χ(ων σιδήρου κιχt &τσα:λιοu πού θό: συγχολλόντα:ν, τότε δ βο'Υ)

Οος ~το. ν έτοιμος νό: πιΧρΥJ στ&: χέρια: την σφύρσ. κι ινω δ μά.στορο ς κριχτοίίσε 
στό: ουό του χέρια: τtς τα:νι:ίλιες με τcΧ πuριχκτωθέvτιχ μέταλ).ιχ, ν&: κτυπήσΥj οιοc 

της σφύριχς στ' &ι.ιόνι τ&: δυο ρευστοποιΎ)μένα: &:ντιχείμενα: έλα:9ρώς χοιt γι&: την 

συγχόλλΎJσ( τους. 

Α Ι \ .:J. < I - ρό \ ~ I \ ,_ C ~ t 
υτος .,-:-α:ν ο α:ρχιχιος τ πος που οιε'7Ύ)ρησα:ν γιοι αιωνες οι σιοΎ)ρουργο 

της Λα:π-ίjθοu γι&: την συγκόλλησιν οίουο-fιποτε πιΧχους σιδήρου μέ &τσιΧλι κα.t 
\ \ \ < ~Ι > -"Ι I \ - ~ β β 1 < ό 

ΎL« την κιχτα.σχεVΎJV οιουοΎJΠΟτε εργ<ΙJ,ειου προς χρr,σιν, οτα:ν ε α:ιως η στ -
μωσις, το &τσιΧλωμα:, τ-ης μιiiς η κο.ι τών όύο πλευρών έπέβιχλλον τοίίτο, είτε 

γιοc λόγους &ντοχΥjς κσ.t στερεότητας είτε γι&: στιχθερότητα: κοπτικΊjς κα.t &:νθε
χτικ)jς έπιφιΧνειοις. Τον πα:τροπα:ριΧδοτον ιχύτον τρόπο συγκολλ-f)σεως με την 

ρεvστοπο(Ύ)σιν σχε8ον &μφοτέρων τών μετιΧλλων, της χιχΟιχρότητος τοίιτων 
τηρουμένης προ της ρευστοποιήσεως με την συχvfιν &πόρριψι στην έστίιχ τ-ης 

φωτιiiς λευκ)jς σκόνης &πο ψ'Υ)μένο Πεντελ~κό μάρμιχρο, συντeλεσηκο στην 

γονιμοποί'Υ)σt της -:-fιξeως χοιt συγκολλήσεως, οί λοιϊκοt ο~ΟΎ)ρουpγοt &πεκάλουν 

λιπασιάv. 'Η έπιπρόσθετος συy-ι<6λλΎJσις &-:-σα:λιοu έπt σιο-f)ρου, ή δποtα: 

συ'Jεχ(ζετα:ι &κόμη χα.t σ-fιμερον γι&: 8ια:φόροuς -:-ύποuς σιο·ηροuργικών έργα.λε(-
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ων, σχcχπά.νες κ.&., έΟεωρε~το &.ποcρcχ.(τητο:; χ'Υί. ώς έξηγε~τcχ.~ γ~&. τήν στερεότ-ητα. 

κcx.t ά.ντοχ-ην ποΛλών &.ντικε~μένων, y~cx.τt ιΧν πά.ρε~ κανείς γ~οc παρά.οειγμcχ. το 

άμόνι, ~χει τοuτο &.τσά.λιvην τ-ί)ν έπιφά.vεια σε άνά./.ογον τ.ά.χος, έvώ το uπόλοι

πον κά.τω μέρος ε!ναι άπο σ(οηρον. ΊΙ όλοκλ~ρωσις οέ τοu &.τσαλώματοc; ένος 
σ~οηροv έργαλείου oE:v έπ~τυy-ι.ά.νεται μέ τήν τοποΟέτησ(ν του στο κοιμίνι της 

φω..-~(iς χα!. μέ το πρώτο κτύπημα στ' &.μόνι οι&. τ-fις σφύρας. \•jτη ε!νοιι ή 

cίρχ~κή συγκόλλησις τών άκρων τών ούο μετά.λλωv, τ-ί)ν όποίοcν ιΧκολουΟε~ άνοι

λόγως δεύτερη κcx.t τρί..-η κcχ.τιΧ τον ϊοιον τρόπον ρευστοποίησις λιπασιά προς 

τελαΎjν σuγχόλ/ησιν οtο•Jοήποτε σέ μΊjκος η καί πά.zος &.ντικεψέ•Jου. 

Μετοc την περιγρcχ.cp-fιν τ-ης σuγκολλ~σεως, ΠΟU ε!νοι~ γιοc το Οέμοι της σιοη-
' - ' Ο' ι ' ' ' ' • .. ι. ρουργιccς πρωτccρχικ·ι;ς σημα.σιcχι;, α: γιν·η οcνcχ.φοροc στην κατοcσχευη•ι ωρισ~"""νων 

εlοών της λαϊκΊjς ocu-:-r,ς τέχνης, τ&. δπο~α χα!. μέχρι πρό τινων χρόνων έπλημ

μύριζαν τήν κυπριcχ.κΥjν 'Λγορ&, κ~ ιΧκόμ·η σήμερον, ά.νcχ.ψέροvτες κι ενα: &πλού

στατον τρόπο ένcx.).λoc·rijς ..-ijς μα.λcχ.κότητος η σχληρύvσεως τοu ιΧ-:-σcχ./.ιο\J, ':"0'1 

συνηθέστεροv τρόπο βαφιjς χα.Οώς ιΧποχοιλε"Lτcχ.ι, πού οιcχφέρει ιΧπb τοίις προη

γο{ιμενους. Διό·η, &ν κιχ!. ό τρόποι:: κοιτα:σ-ιtευΎ)ς σέ κάποια: σημε!cχ. ε!vcχι διά

φορος, oev ε!νcχ.ι ουνα:το νοc γ(•rη ιΧvα:φοροc σ' cχuτ-fιν ολων έχε(νωv τών γεωργιχών, 

οίκοοομικών, ξυλουργικών, οlκια.κώ•J κcxt έμπορικών εtοών, τ&. όπο~cχ ιΧπα.σχο

λοuσcχν ολοuς τοίις κλάδους τijς λοc"ίκΊjς ιxv-rijς τέχνης κoct γι&. το κάΟ' εvcx ξεχω

ριστά.. Θ« ·ίjτcχν ~>ς προς -:-ο θέμα: σχολαστικότης κα.!. περι-:-τολογ(ιχ κιχ!. ώς προς 

τον έvοιcχφερόμενον ά.να.γν,~στην άνιcχρότης. Για.τί πρόκειται περί. της τεχνο

τροπίιχς έοώ ..-r,ς σιδηρουργία: ς στην Λά.π-ηΟο, τά. εt~η τ-ίjς όποία:ς κιχτcχγρά.cpοντιχι, 

κα.τοιχωρίζετοι~ οέ στο τέλος τοu περf. aιοηροuργΕα.ς θέμοιτος κιχί Κο:.τά.λογος 

όνομά.των γιιΧ ενα. εκοιστον ε!οος, σιΧv ιΧσcpcχλές τεκμήριο τ-ης έπ~οόσεως τών 

Λα.πr,Οίων ;;ε-ι.ν~τών σ-:--fιν σιοηρουργικ-fι τέχνη. 'Εξ «JJ,ou χocl ώς προς τον τρό

πον της κιχτοισχευΎ)ς, έφόσο•ι γιοc τιΧ πλε~στιχ εϊοη, ήτcχν περίπου τcχυ-:-όσημος, 

ή περιγριχφ-n οέν χρειά.ζετιχι στ!.ς λεπτομέρε~ές της ο()τε κι έvοιcχcpέρει τον cίνοι

γνώστην ό τρόπος κcχτα:σκεuΎjς μ~(iς σιοηρ(iς τροχcχλίιχς προς ιΧν•)yωσ~ν ο~α. 

σχοιν(ου βcχρών η τον τρόπον κcχτcχσκευΊjς ένος κλcχοευτηρίου κηπουρικών δέν

δρων, λεπτομ.έρε•.ες πού Ooc έφσ.:ίνοντιχν &.ν μ·ί) ιΧνιcχρtς κcxt σχολαστικές, πά.ντως 

περίεργες κcxt άνωφελε~ς. 

Ε'. Δρέπcινcι. 

Άπο τήν ιΧρχcχιότ-ητοι κιχ!. μέχρι τοu τέλους τοi3 Β' Γl cχγκοσμίου Πολέμου, 

ποίι &ρχισcχν νοc εlσάγωντcχ.ι καt στ-ί)ν Κόπρο θεριστικ.tς μηχιχνΕ:ς ά.πο τ-ί)ν Είιρώ

πη, στtς μεγά.λες κυπρισ.:κές πεοιά.οες xcxt ~μερcχ σέ λοcpώο·η ~ όρεινιΧ μέρη, δ 
Οερισμος έy(νετο ιΧπο Οεpιστ&οες έργά.τες χι έργά.τρ~eς π' ά.κολουΟοuσcχν τοuς 

θερtστοcοες ΚL ~~ενσ.:ν σε 8εμοcτι.σ.: 't"OC θερι.σμ.ένα. σπσ.:ρτοc, ό θερι.σμος τώ'Ι σιτηρών, 
κρι.θΎ)ς κα.~ σίτοu, μέ μονcχοικά. έργοιλε~cχ τοc ορέπα.να. δρεπάνια, κcχτcχσκευcχστες 
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τών όποιων ~σιχν οι Λιχπ-~Οιοι σιο·ηροuργοι Ή περιγρ:χψ-1) τ-~ς κσ-::χσ-..cεuΎjς -:ών 
ιlπσιρο:ιτ+,των γεωργικών το•)των έργο:λε(ων στ-}ιν Λά7τηθον, έχει περ(ποu ώς 

ά.κολοίιΟως: '1 1 κσιτιχσκe:u-1) &ρχι~ε σχεοον κά.Οε χρόνο &.πο -:ον 'Ιcχνοuοcριον 
μΎjνσι κι έσuνε-,<(ζε•ο μέχρι τ<7>ν μέσων ~lcxρ•(ou, γιοc νοc οιcχτεθοuν ι.τ-Ι)ν 'Αγοροc 

κο:l στtς έμπορικ€ς πcχν-ηγίιρεις την Κuριο:κ-1) της Στο:uροπροσχuνήσεως, •ών 

Βσιtων, τοu Άγfοu Γεωργ(οu. ~έν οισιpκοuσε λοιπον ή χσιτι.χσκεu-1) περισσότερον 

&.πο eνο: τρ(μηνο τοu χρόνοu. 

Έσ-ημιχοε•)οντσιν ά.ρχιχώς λriμες σιο·ήροu σέ μ9jκος ά.πο eν:χ. μέχρι περ(ποu 

οuόμισu πόοιcχ, πλά.τοuς μιάς χcxl πλέον tντζιχς xo:l πά.χοuς ένος τετά.ρτοu τ-~ς 

(ντζο:ς, -:ο eν:χ &χρον τών 6πο(ων ot σιο-ηροuργοt έτοποθέ-:οuν στο κοcμ(νι της 
φωτιaς, νοοuμένοu (\τι ώς προς το μΎjχος xo:l με•οc το σ-ημά.οεμοc τοc σ(οερσι 
' όβ \ ' 1.., ι • .. J:. ~ ι ' ' ι γ εκ ον-:-ο:ν σε ο:νv..Λογο: -:εμο:χιοc, ·r, ο:ν ιισο:ν σ-ημο:οεμενιχ μικρο:, ετεμιχχι..,ο•Ιτοcν 

δύο μο:ζι 'Η ιlνσιμμέν-η &πο γσιιάνΟρcχκες φωτιΟ: μέ το συνεχές τράβηγμιχ τοu 
ψUσεροu ΠΟU &.νοιγόκ}ειε, 0λ0 ΚΙΧ!. ΟUνοcμωνε περισσότερο, b1ώ έτίΟε-:-0 σuνάμιχ 

στη φωτιοc κσιl μικρότερο τεμάχιο &τσσιλιοu το πλάτος τοίί όπο(οu ~τσιν &νάλογο 
μέ το π&.χοι; τοίί σιο·ηρο•3 τεμ:χχ(οu, κρ:χτημένο τοu-:-ο &.πο το eνoc άκρο μέ μιΟ: 

μσικριΟ: σιοηρένιο: τσινάλιιχ. ΤΟ: ouo μετιχλλιχΟ: &.ντικε(μενιχ έχινοίίντcχν σέ κάθε 

στιγμη κι &ν:χλόγως &.πό -:ον σιο'Ι)ροuργο μέσ:χ σ-.fιν σιuξοινόμεν'Ιj φωτιά, γιΟ: νιΧ 

φθάσουν ιlμcpότερσ. στον LOLO βιχΟμό τσ.uτοχρόνοu θερμάνσεως. Μέ τ-}ιν eντιχοι 
οέ της φωτιriς, κάθε στιγμή, με τη σιο·r,ρένιιχ βέργσι μέ κιlμψι γωνιιχκ·>ι στο &χρο 

της, ξεχσιθάριζε τ-}ιν φωτιοc ά.πο τη ρεuσ-:οποι'Ιjμέ'ΙΎ) σ-..cοuριΟ: ποu πcχρήγετο 
&.πο τοuς γιχιάνΟριχχες, γιΟ: νοc μην προσκολληθ~ ιχ6τη σ-:-οc θερμαινόμενο μέτιχλ

λιχ, ριχντ(ζοντσ.ς κιόλσις τον ζεστο γιχιάν0ρcχχιχ μέ νερο (}πο την πιχρσικε(μΕΙΙ'Ι) 

βοίιρνσι, ένώ έκ πσιριχ/ λήλοu κσι!. κιΧΟε στιγμ·}ι ένόσω τΟ: μέτσιλλcχ. προχωροuσιχν 
σέ βιχθμο -:+,ξεως, eρριχνε μέσο: στ-}j•J έστ(ιχ της φωτι«ι; χι έπάνω σ-:ιΧ μέτιχλλιχ 

λεuκη σκόν-η ά.πο ψ'Ιjμένο Γlεντελικο μάρμαρο (ά.πο πιχλιχιούι; σπιχσμένοuς κ(ονες). 

' I I σκόν-η κιχθιστοuσε εύοιάκριτον ά.λλοc χσιl γο•1ιμώτερη τ-}jν τ-Γ,ξι κιχl σuγχόλλησ( 

τοuι;, έπενεργοίίσε οέ κιχl στην τcχ.uτόχρονη ρεuστοπο(ησ( τοuς ?J λιπασιά. 
Γι' ιχuτο xo:t τ-Ι)ν κιχ-:οc/Jιr,λο σ-:ιγμή, ό πρω-:ομάστοριχι; σιο'Ι)ρουργοι; τά: 

~βγσιζε ιlπο τ-}ιν φωτιοc κιχ! τοποθετώντας τιχ στο ά.μόνι, το σ(οερο ιlπο κάτω, μέ 

τοv πάχους τ-fιν πλεuροc τοποθετοuσε -:-tς ouo πuριχκ-:-ωμένες &χρες τών Μο 
σωμtΧτων XOCl ΠετC:>ντιχς τ-Ιjν τιχνάλιιχ άΠΟ τΟ χέρι, μέ τΎ)ν σψΙJρα. Χτ!JΠΟίίσε 

έλσφρώς τιΧ 1)8η ρεuστοr.οιημέν~ ιΧκρ:χ -:-ο εv:χ έπl ..-oij WOΙJ. 'Έτσι &ρ:ι.ιζε το 

&τσιΧλωμιι, ή στόμωση, πού έπρεπε με τ-Ι)ν περιιιτέρω χσ.τεργcχο(σι νιΧ κιιτιιστΎj 
ιχLzμηριΧ κσιt γιοc το Οέρι.σμιχ -:ώv οτ,μ·ητριιχκώv στιχΟεριΧ. Λ•'ιτ-}ι ομως ~-:αν ή 

πρC:)τη φιΧση .-ης ιlπιχρχ'ης τ-Γ,ς χοr.τ<:ρ'(σ.σ(ιχς χor.t κιχτιχοκεu'i)ς τών ορεπιΧνων, 

γιcχτι χcχτοc τον tοιο τρόπο, ~πρεπε νοc ξιχνιχτοποΟετηθη στη 9ω-:ι.ιΧ χολλ-ημένο 

-:ο σ(~ηρο μέ τ' ιl-:οιΧλι γιιΥ νοc όλοκλ·ηρωΟ'i) ή συγ-..cόλληση χιχt σε οείιτεp'Ι) φιlσ-η, 

το πuριχκτωμένο στη ψω-:ια. άτσιχλωμένο πιά: σίδερο, έοέχετο οιπλΎjν σφuρηΜ-
, 1 ' ' λ ' ' ' .\. ' ~λ~ .\. ' ι .. ). ' β ' ' τηση ιχπu τη μισ τ: εΙJροι χσι οιπο .-ην ιχ ι>fj'J rτ-:ο σιμονι !Μ'" μιιχ οιρειcχ. σφuροι, 

167 



με την όποίοι δ βαρvκ6πος βοηθος έσφuρηλιχτοuσε κιχτιΧ πλιΧτος, κοιt μ' έλα

φρότερη κστιΧ το πιΧχος &.πο τον οιδ·ηρουργο r.οίι κροιτοίίσε μe -:-' &.ριστερό του 
το συγχεκολΛ:r,μένο σώμοι, σφυρr,λιχ-:-ι!)ντσς τοιχέως κοιt ρυθμικώς μέ τον βοηθό 

'Η ' ·~. λ β' I " 
1 λ , ' του. φοιση οιυ, ,1 εποινοι οιμ οινοντοιν μεχρις οτοu τu σφυρη ιχτο•Jμενο τεμοι-

χιον έλά.μβοινε το χοιτ&λληλον &.πο το οφυροκ6πημιχ μΥικος, πλά.τοι; κοιt πά.χος, 

Κι>'θιστοcμενο με την σψυρ'Υj) χτηση έπ(μηκες, μακρύτερο ΚοιL λεπτότερο (οιοιιτέ

ρως κι>.τοc την &τσοιλωμένη πλευρά του, ποίι θιΧ κοιθίστοι't'ο, οιΧν κοπτική, οιίχ

μηρά.. 

'Η τρί-:-η φά.ση ~ταν ~ κuρτωοη, ~ &.γγύλωση τοu ~οΊJ έπιμηκυνΟέντος 

οώμοιτος, το στενότερο άκρο τοu όποίου &.πέληγε ο& μυ-:ερο ιr,ι1jμ'.1. 'Έπρεπε 
λοιπον vιΧ ξοιvιχ.-οποΟετηΟη κι ~.λες τρεi:ς τέσσερις φορ~ στη φωτιιΧ κοιl ζεστο 

vιΧ γύρει με τη σφόροι, ν' οcγγu)ώοει κοιτά την έσωτερική του πλεuριΧ ήμικuκλ(

ως κιχt χοιτιΧ τιΧ δόο τρίτοι περίπου, γι'.lτt ~ μυτερή του άκρη το δπόλοιπο τρίτο 

τοίί μf,κους προεξεϊ:χε οχεοοv όριζοvτίως. Τό κά.τω προς την βάσ-η του &κροv 

&.φ~νετο πλατότερο, έπ' οιuτοίί οε έχοιρά.σσοντcχν με είοικiι στά.μπα κοιλλωπιστι-
\ I π 1 ) Ι \ Ι t1 \ \ ~ ) t• ' f 

κες γωvιες. ρuς cχυτην, την κατω ακρη κοιι μετοι τ,1ν cχy..ιuλωση, εγινετο 

πά.λιν με τον τρόπο της ι<λιπασιiΧς)) σuγκόλ)ηση τεμcχχ(ου στρογγύλοu οιο~ρου, 

το όποϊ:ον προηγουςJ.ένως &.φοίί έθερμοιίνετο έοι:puροκοπεϊ:το γιά νά πλσ.τuνθ:η κ~ι 

στενέψει σ-;ο τελευτοιϊ:ο του ιΧκρο. Σ...-ενόμ'.lκpο κιχl σε πλιΧτος τριών τετά.ρτων 

της lvτζοις το έπιπρόσΟετον τεμά.χιον σιδήρου με μιιΧ η κοιl ουο τρύπες, &.ποτε

λοuσε τ-ήν βά.σ·η τοίί ορεπά.vοu ποίι ΟιΧ έφαρμόζοντιχv σ..-Υjν ξu)ό1 \uπτη ).οιβ-ή, ποίι 

έφιλο-:εχνεϊ:το &.πο ειδικούς λεπτοuργούι;, ot όποi:οι κοιt κατιΧ τίjν πώληση τών 
δρεπά.νων με βίδες έσ•ερέω•ιαν οιuτιΧ πά.νω στtς ξύλινες λοιβέι;. Κι οιuτο γιιΧ το 

κά.τω μέρος τοi.ί κuρτωθέ•J-;ος δρεπά.νου, ~ κοιτεργοισίοι τοu δποίοu οeν τελειώνει 

ώς ιοω. 

"Υ στεp. &.πο την &.γκuλωση κοιt την προσκό/J,ηση της σιδηpiΧς στο κά.τω 

&χ ρο βάσεως, άρχιζε r.ιΧ) ι ν έ) οιι:ppοτέpοu βοιΟμοu Οέρι---οινση -.ων &.γγυ) ωΟέντων 

δpεπάνων οτfι φωτιοc ά.πο ξuλοκοcρβοuνοι ΚL OCψOU έχοκχ(νιζαν σ' οιuτήν, οcφ-ήνον-
' , 1 ~δ" ~ι· , - - ~~ ~, Ο' , λ τοιν νοι κpuωσοuν στu ε οιφος. ιt οιuτοu το•.> ειuους ·•;ο1ν ερμιχνσ-η τοι οuγκο -

λr,θέν-:οι ήδη κοιt διπλοσφuρηλοιτ-ηθέν-:οι κατόπιν uψηλ:;jς θερμοκρασίας κιχl 
κuρτοποιηΟiντοι σιδηρικά εrδΊJ, έμιχλιχκοuντο σε σημεϊ:ο ποίι ~ ρίν-η εuκόλως τιΧ 

έκαθάριζε κιχΟιστών-:οις την ).είοινση -:'Γ,ς έπιφα.νείιχς των εuκολον. Γι' ιχuτο κιχt 

με το κpuωμιχ, ot σιδ'Υ)pοupγοt τιΧ ξιχνιχσφuρηλιχτοίίσιχν έλιχφρώς γιιΧ νιΧ πkσει 5λη 
~ .ΧχιχΟιχρσ(ιχ χιχt σκοuριά, συνεχίζοντες ένιχ ΠUΚ'J~. έλιχφpο μέν, vλιΧ προσεκ-:ιχο 

σφuροχόπημσ σ' άμφότερες τΙ.~ πλεuρες χιχl. στlς ~uo έπιφάνειες. Κοιl. στtς μεν 

δυο πλεuρες έξι~τερικΎι (ρcf.χΊ)) χι έσωτεριχΎJ (χοπτιχΎ}) γιιΧ νιΧ lοιώσοuν χιχτιΧ το 

δuνιχτό, οιεuχοΜνοντες έτσι τον λψ.οιδώρο, rnς δυο ο έπιφάνειες (έμπρόσΟιιχ 

κιχt όπ(σ()ιοιν) έσφuρη!ιχ-ιοuσιχν δuνιχτιΧ κιχt πuκνιΧ γιιΧ ν?ι στερεωΟ:η ιΧφ' ένος 

(να. μ~ λuγίζε~) το δρεπ~νι~ κι ι.Υφετέροu για. νιΧ χλε(σοuν τελε(ως ot πόροι ποίι 
r 1' ''1'' λ, I ' 'Σ~ ε χ αν τuχuν οιπομεινει ιχπu την επιχνει ημμεν-ην πuριχκτωση σ-:-ην φωτιοι. , ην 
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bπίσΟια. 8i: έr.ιφά.νειοι κιχ! σ-;ό μέσο της, κοιθ' ολον το μΥ;κοι;, έσφuρηλοι-;οuντ-ο τ« 
8ρέποιvοι &πο τη στεvη τ-ίjι; σφ\ιpοιζ πλεuριΧ. χοιt σέ σ7)μεϊ:ο ποu -:-ό κεν-:pικο τμημοι 
της έπιφά.vειοις ν« κιχΟίστοι-:-οι~ χολετpωτό. Σ' οιu-:-}ι την cpά.σ7J κοιt μe το ξηρο-

ΜtριχιΧ εtδη σιδηροuργtας δρtπιχνοι, χλοιδει)τ-ίjρtοι, ψοιλ(διοι κοιt άλλοι γεωργικά χρfισφ.« 

έργοιλεί-χ, πr.•j κ-χ-:εσΥ..εu::ίζο••τοιv στην Λάn-tjOo 

σφuροκόmιμιχ τιΧ. συνηνωθέντοι μέτοιλλοι, χοιt με -:-ό κρύο πuκνο σφuροχόπημοι, 
ι β ο - \ λ' > 6 '/ο\ ' ' 1 

I θ' ισο οι μοuσοιν στην ιr.ι. ·ηρuνο-η, οιμφ -:ερες οε οι επι<j>ιχνειες των κιχ ιστοιντο 
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)εί:ες κι Ετοψες γιιΧ λψιΧρισμοι μέ τ-Jιν χονορΥ) πρώτοι ρ(ν"f) κοιt κοιτόπιν μ.έ την 

ψιλή . Το λιμιiρισμοι έγίνετο στον μετοικινο~μενο στενόμοcκpο πιΧγγο, σ-:ον 
όποί:ον οί βο·ηΟοt σιοΊJρουργοl κα.Οήμενοι ά.ντιθέτως στtς Μο πλευρές έσφήνωνοιν 

τιΧ 8ρέποινοι οτιΧ Ούο ά.κροc τοu πά.γγου λψιΧ.ροντές τοι. Στ1j συνέχειοι ό πρωτο

μά.στοροις ~ποιιρνε ένοι ένοι τι% λιμσ;ρισμένοι ορέποινtι κοι1. μ.έ τ-Jιν ψιλΥ) ρίνη έλ(

μοιρε την έσωτερικΥ) κοπτικη ά.τσcΧ.λιν-η &κρη σέ οημεϊ:ο ποu νι% ε!νοιι πλήρως 

οιtχμ"f)ρΥ) κοιl νι% θερίζει ά.π' εύθείοις τιΧ σιτηρά. ΓιιΧ νι% ε!να.ι δμως στοc.θεριΧ ή 
έσωτερικη κοφτερη οιίzμ·Jι τοu ορεπιΧνου θιΧ επρεπε νιΧ γίν-η ή κοcτιΧλληλος σκλ·ή

ρυνσις. Koc.l ή σκλ-ήρυνσ"Ι) οιύτ-Jι ά.νέβοιινε κοc.ι έστοc.θεροποιεϊ:το μόνον 8ιιΧ τοu τρό-
' ' - • ~ ' ' -"\ - ' 6 ' ι β, .. 1. ' που, τον οποιον οι σιο"f)ρουργοι οc.ποκlοf.Λουν σικ μΥ) κtιt σ-ημερο υ.ψημο, ......- το 

όποϊ:ον το μέτοc.λλο 8ιοιτηροuσε την στοιΟερότητοc. ά.νοιλόγου βοιΟμοu σχλ"f)ρύνσεώς 
ι "' ' ι λ ι ' :1. - ~ ι 6·'· Ο' λ -του, γtοιτ οιν οιφ'"Ι)νετο μαι οικωτερο μετοι το πρωτο-οευτερο κ ψιμο οι χοι οιρου-

το ή κοπτικ-ή του οι1χμ·Jι η οcν πιΧλtν ποιρε(χετο περισσότερη σκλf,ρuνσ"Ι) oa ~σπιχ
ζε οιvτη, όπότε το έργοιλεϊ:ον θιΧ κοιθtστοιτο γιιΧ τον Οερισμο &χρ"Υ)στο. 

ΣΤ' . Τό βάψημο. 

ΜιιΧ σίιντομ"Υ) σχετικ·/j ώς πρός το βάψημο περιγροcιp-ή, πού 8ιοιφέρεt ά.πο 
&λλες προ"f)γοίιμενες, ποu οιε-:νπc~θ·ησοιν κοc.τά: τη σίινθεσ"Ι) τών με-:ιΧλλων ά.ρχt

κώς, ε!νιχι τόσον ά.ποιροι(τητος οσον κοιl ή ά.νοιφοριΧ στ-)ιν λοι·~κ1jν τέχνη τ-'ης σιο"f)

ρουργ(οις, γιοc.τι χωρlς την γνώσ"Ι) τοu τρόπου οιύτοu τοu ε!οοuς τ-ίjς βοιψης κοινέ

να. ά.πο τά: κοιτοισκεuιχζόμενοι έργοιλε"Lοι Οά: ητοc.ν κιχτιΧλλΎ)λο προς χρήσΎ). Το 
βιΧψ'"Ι)μο ά.ποτελεϊ: μιιΧ χρήσιμ"Υ) εtοικότητοι ώς προς την στοc.θεροπο(·ησ"Ι) τοu βοιθ

μοu σκλΎ)ρύνσεως τοu ιiτσιΧλινου μετά.λλοu, ή ε1οικότης οέ εχει σιΧν πρωτιχρχtκΥι 

βά.σΎ) ..-ljν &.ντ(λΎ)ψΎ) κοιl έμπειρίοιν τοu λοι~κοu τεχνLτη. Κιχl προκειμένου περl 

τών ορεπά.νων, οτοιν τελειώσει τό ά.κόνισμοι -r'ης έσωτερικ-'ης κοφτερ:ης ά.τσα.λω

μέτης πλεuροcς μέ την ψιλή, δπως ά.νωτέρω περιγρά.φετα.ι, ρ(ν"Ι), τότε ξεχωριστό: 
..-εθετοιι σ' έλοιφρΥ) φωτιά: ά.πο ξυλοκάρβουνοι στο κοιμ(νι, περιστρεφόμενο κοιτά: 

την έπιφιΧνειά. του το κοιμπύλο ορέποινο, όπότε κoct πρ1.ν ή πιο λεπτη έσωτερική 
του πλεuριΧ κοχκινήσει, βγά.ζετοιι ά.πο τον σιοηροuργο ό όποί:ος κοι1. ά.λο(φει την 

έσωτεριχΥj πλευριΧ μέ σάπωνοι «κοcρπο) ικΙ>, κοιl τοuτο γιQ: νιΧ Οιιχφοι(νετοιι κοιθοc

ριοι ή σu·r.ι<όλλησ"Ι) τ' ά.τσοιλιοu ά.πο το σίδηρο. Τοποθετεϊ:τοιι κοιl πάλιν στην 

φω..-ιιΧ μ.έ τ-Jιν πρόβλεψη νά: κοκκινήσει μόνο ή ά.τσοc.λωμένΊ) περιφέρειιχ, ποu 

ε!νοιι κο:l σέ πιΧχος λεπτή, οιtχμηρή. 'Ότοιν κοκκίνιζε ή μοικρόστενη έσωτερικη 

ά.τσοc.λωμέν-η πλεuριΧ στ-Jιν φω-:-ιά., tβγοc.ζε τοu-:ο κοιt το βίιθιζε στ-Ιjν οιπλοινη 

λεχά.•ι"Υ), πού -1;τοιν γεμά.τη ά.πο νερο κοιΟοιρό. Το έβύΟιζε δμως γιιΧ οευτερόλεπτοι, 

κοιt μέ ά.νά.λογο προς το στενόμοικρο οχ:Υjμοc του κίvησ"Ι) το τρ:χβο\ϊσε ά.πότομιχ 
> • • ι Ι - • \ ~ β ι 'λλ \ \ ~ ο- ν Ι λ 
οιπο -:-ο νερο, και~ του-:-ο γιοι νσ μι1ν σ-:-ροι ωσει οι οι ναι οιοι-rηpΊ) η tσιο, χοιι γιοι 

νό: κροιτ-ήσει χά.ποιοι θερμοκροισ(οι. Το χρώμcχ του ά.πο ιiργuρόχρουν ~λλοιζε προς 

το γοιλιΧζιο κο:t τCι <;>οιιόχρουν, έχ της oc.lτ(ocς aε οc.ύ-:-f,ς έτuμολογf,θη στΥjν λιχϊχΥj 
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σι8ηροuργι~ ή λέξις βάψημο. Σ' ιχ.ur}ι -:-ήν φά.ση ό έμ:ι:εφος σιοηροuργος 

ήτοιν UΠοχpεωμένος νct Κ~'JΟν(σε~ τήν σ-;οιθεpο;:ο(ηιτη τΎjς σκ);ηp•)νσεως, κοινο

ν(ζοντά.ς τ-ην μ' έλιχ.φροcν Οερμότητοι πού μοιλά.χωνε τ}ιν ά.πότομη σχ);ήρuνση, 

με το βούτηγμοι στο •Jερο τοu uπο κοιτοισκεuην έργοιλε(οu, κοcι πιχ.ροcκολοuθώντοιι; 
την πτ<i>ση τ-"ηι; σκληρύνσεως, -d)ν όπο(οc προσμσφτuροuσε κocl ή ά.λλοιyΥ) ά.πο 

το φοcιόχροuν χρώμοc προς το κuοcνόχροuν έvώ με μικρ·}ι ψιλi) τρίγωνο ρίνη δ 

σιοηροuργοι; έοοκίμιχ.ζε τον βοcΟμό r"ης σκλ"f)ρότητος, όπότε κοιt το έΟε-:ε γιιΧ. 

κοcλ« στο νερό, ά.πο το όποίο το έβγοιζε έντελώι; κρύο κιχ.l στοιΟεροποι"f)μένο στον 

Κοπέλα: μΕ: θεpισμένιχ σπιχpτά: κιχl το aρέπσιvο στό yέpι (σyjμιχ Λ. Τιχpσοuλη). 

βοcθμο σΚλΥ)pύνσεωι; πού το 1j0ελε. Λίιτοι; -1jτοιν κοιl ποιρέμεινε σα.ν ό πιο προc
κτικοι; τρόπος βοιψ-ήμστος στ-}ιν σιο"f)ρουργιχ-Υj λα."ίχ-Υjν τέχv"f). 

I< ' '" ' > ~ J. β' I - ~ ' ~ ' > ' ' οιτοπιν κοιι uστερ οιπv τv ocy-ημG των ορεποινων επρεπε νοι ισιωσοuv, νοι 

είιΟuγροcμμισθοuν κιχ.-:« μΎ;κοc; μ' έλιχ.<?ριΧ. στ' ά.μόνι οι« -;Υ,ς σ<?•)ρ~ι; κτνπ-ήμοι-:οι, 
ή έξωτεριχή των έπι9ά.νει~ νιΧ. ).ιμ~ρισΟΊj με <?~λ·fι ρ(γη έλ~?ρώς γιχ ν' ά.σπρίσει 

χοcι μετ« το λιμά.ρισμοι χοι-:-!Χ. -:-fιν z<.νορ·fι έξω-:ερικ·f. τo•.Jc; χ~μψη voc κ-:vπηθοGν 
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έλσιτιρώς κσ./. μe ΠOf.U Cί':<.VO χσ.pσ.κτικο έpγσ.λεLΟ Κ~λλωΠLσ':~ΚΟC κλα:~ω-;~ O""f.έ~L« 

με -:-~ν zρονολογίσ. Κ~'77σ'/.ΖUΊjς κα:t τ' &ρzικοc Υ''ι9ία: το~ &ρχι.σι~-ηροuργοu, 

ν' &κοvι.σθοίίν, λα:~")Οοuν κσ.t νιi πzρι.τυλιχΟοuν κσ.τιi έξά.~ες μe χον~ρό uφσ.σμ« 

κσ.ί ξε-ι..ωριστοc κά.Οε μέγεθος. τα. ορέπα.να. ήσσ.ν στ->Jν πλειονότητά. -:-οuς τριών 

μεγεθών, χσ.ταλογιζόμενα: σuμφώνως τοu μ·ήκοuς έκά.στοu τεμα:χίοu σι.ο·ηροcς 
Μμας, -:-Οι όπο'Lιχ οι.εχι:)ριζαν &νσ.λόγως σε &ριΟμΎ)τι.κ~ν κιχτ&.τσ.ξιν . τα. γt.Νσιιχε'Lσ. 

Υ;σαν μι.κρότερσ, χσιτεσκεuά.ζοvτα:ν οε κα:t μεριχοc γιιi &ρι.σ-;-e:ρόχει.ρες Οερι.στές. 

Α ' \ :t • ό - - ~ , \ - • ι ' ι 
uτος ι(τ:σ.ν ο τρ πος κατοcσκεUΊ)ζ των ορεπσ.νων, μετοc -:ou οπο~οu εγενετο 

κο:t &νσ.9ορό: το:u7οχρ6νως -;-(,ij ποc-:ροπαρά.οο .. οu 7pόποu ':"'ίjς β:χ9Ί)ς πού ένέχει. 

μεγά.λΎ) σποuοσ.ι.67f)':"tΧ για. τιΧ Κ~':"Ο:σ'/.ε'Jα.~όμενσ. έργσ.λε!::χ, uσ':"ερα. &πό ':"Ον 

7pόr.ον -:-7,ς συ·r/.ολλήσεως σuγγενών με-:-ά/J,ων. .λι.ό·η κσ.t ή βσ.φή γι.ιi στοιΟε
ροποίrιση 7'7,ς κ~7ά.λλ-η/ ·ης, γι.οc κά.θe: έpγ:χλε'Lο. <r/.λ'Υ)ρuνσεως ήταν &νέκσ.Οεν 
' ι 
αποcροcι.τητος. 

zι . Έμπειρ(cχ κcχι εtδ(κεuση . 

.ι\Ιε τον 'tοι.ο τρόπο τ-ίjς σuγκολλ-ήσεως λι.πασιϋ.; κσ.t τοίί βαψι}ματος έγ(

VΟV":ο:ν σzεοον ολσ. τοc ε'LΟΎ) έργοιλείων, πού προορίζοντ:χν γι.οc σΚλΎ)ρ·Ιj δοuλει.ά., 

γιιΧ κόy·ι;μο ξύλων Ί; γι.ιΧ τό σχά.yrιμο τf,ς yf,c, ,ην έχκοπ->J /.ίΟων κ .λπ., ot δε 
σι.οrιροuργοt μπορrJ::ϊσσ.ν νιΧ κσ. .. οισκευά.σοuν &πο τιΧ έλσ.φpό7εpσ μέχρι. χοιt -:-ιi 

πι.Cι βαρει.οc έργα.λεL«, χρ-ί;σψοι γι.<Χ. -:1.ς δι.ά.9ορες λσ.Ί:κες τέχνες κuρίως ιΧΙJ,ιΧ κχι 
ι > ' • > • > ):ι 0' • • ~ . J.- Ι .. .). ' γεωργι.χες, οαι.σ.κες κ~ι ε.μπορι.κες o:crι.o ,ι.ες κιχ ως κ~ι οι.κοοομιΥ.c.ς, κctι. F την 

σuγκό)J\ΙjσΊ) σι.ο-ηpών πλσ.κών μτ.οpοίίσαν νοc κσ.-:-σιοκευάσοuν Υ..α.l ά.μόν~ σ't'Ο 
χοcνον~χό του βά.ρος κοιt μέγεΟος. K oc1. σιΧν τέ-το~ο ε!zε χοιτοισχεuσισθ-Υj eνοι πρtν 

&πο 175 χρόνιοι ά.πο τον Χοιτζηκωνστοιν-rfι ~1οιχοιλλεκ7ι Ζσιραποι-:ά.κΥJ. Και ώς 
προς τήν ουy..ιόλλ·ησ·ΙJ τών μετοιλλοε~δών, ποu ήταν L8ισιτέρως ά.πσιρσιίτητος κσ.l 

τόσο σuχv->J γιοc -r~ν κctτσισκευ·~ -:όσων χρΎ)σίμιvν τεχνιχών εl8ών &πο τοc uν(ο: 

τeιu &pό-:ροu μέχρι καt τιl μαγγσινοπ-ήγσ.8σι ) ιιΧ -rljν rίν-τλ·ηCίΎ) νεροίί προς ποτι
σμόν, θιΧ έπρεπε νιΧ ε!zσιν, πέρα.ν τ-7,ς &ντ~).-ήyεωc:;, -;-ljv έμπειpίσι γιιl -:Ύjν ποι.ότητσι 

κctl. -:-d: σuσ-:οι-:-ικα. -:ώ•ι οι:χο;;όρω•ι με-:&.λλων, γιοιτl zωρ1.ς <X'J7f;v ot σ~8ηροuργοι 

8eν Od: μτ.οpοuσο:ν •ιd: έπι.-:ίιχοuν •IJν κοι-:εργοcσία. κσ.t $πι't'JχΥ, κσ.ταcr..ιεu~ν τόσων 
άπ:χροιι7ίγ:-ων σ~~rιρικ<';Jν !ργσιλείων. "Η-:α.ν λο~π~ν εύνόητο πι:>e με •fιν έμπεφ(α 

ο ' '' 1 β Ν 1 • >~ι 1 t 6 • • ι - Χ ι 
α επρετ.ε ναι σuμ ctηι.σει κ:χ.ι Ύ) ει.οικε•Jufj, πριν οcκ μ'Υ) Ύ) επιστημrι 7r1ς ' Ύ)μεισις 

καΙ. ~!ετσιλlοuρyίας &να.πτuχΟΊj, γ~α. νιΧ γνωρίζοuν οι λct'~κot έκε'Lνοι τe:χν'L-τες 

έκτοτε τή μετσιλλογνωσ(α οοcν πρακηχο τρόπο τ-ίjς 8ισ.κρίσεως ένος έχάστοu 
ι)' ' ' Ι ι ι - ' λ' I ι ' β ( μετοι J,ου σ.πο τους πρCο)τοuς χρονους της οcνοcκα υψεως τοu, νσι προ σι νουν 

εύστόχως στ·>Jν τ+,ξ'Υ) κctl. σuνένωυή τοu μέ rίλλο όμοιογενές μέταλλο. Κι. σιύτο 
βεβαίως σd:ν προοίμιο γιιi fί)J,ες τέχνες ι~ς τήν &ργυροχοtοι, τή•ι χρυσοχοtα, 

τ-fιν χctλκοuργία κ.λπ., τ.οu γι' οιίι-:-tς fισαν εl8ι.κευμένοι καl έμπειροι -:εzν'Lτες 
• Λ ι Ο ι ' ' ~ 1 ' ' ""λ μέ • '\ Ι J ,. ι οι οιπτ, ιeι~, προκειμενοu κσ.ι σε σuνnr.:ι:σμu με 7 rJ.r, ct ":ι:ι.λΛΟ: ποu επεc;εργοι-

ζον7αν. 
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ΣιΧν πιχρεμβιχτικο μaλλον Οέμιχ έμπεφίιχς καλ εt~ικε•jσεως περt -:-ϊ;ς γνώσεως 

κιχl &ν-η'λfιyεως τοίί λαΧκοίί τεχνίτη γιά: τcΧ. σuστιχτικcΧ. των μετάλλων πιχριχτί

θετιχι έπιπροσ(}έ-:-ως, χωρlς τ-Ιjν προσπά.ιh~ιχ νιΧ έξε-:-ιχσσ:η εt~ικως &πδ μετιχλ

λοuργικΎ)ς σκοπιaς, άλλά: μίiλλον σοcν βιχσικο θεμέλιο 3ιι.χπιστ6>σεωι; -:-f,ς έμπει

p(ιχς, οτι ~ηλιχ3Ίj οί σι~ηρουpγοί τεχν"Lτες Sιεχώpιζιχν με τfιν εlSίκεuση τοc ~ιι1-

φοpιχ μετιχλλικοc εί3η, τΊjν Κ~-:Ύj'(Ορ(::ι. κα.l ποιότ-η-:-ά. τΟ'Jζ, '(LOC νοc ξεχωρ(ζιJuν, 

π.χ., τοc σιSηροχuιχvικιΧ όξέιχ, -:-ο δοροξείδιον, το &λο.ς ποu μl-:-}ιν μείξη χι.χl ώpι-
, .... λ" - • ' β ι - Ε' ' ' • ' ,. ' σμενων α. r.ων οuστιχτικων η χημικη ιομηχιχν ιχ της • uρωπης στην ιχνιχπτυr;η 

της πιχρεσ-ι<είια.σε τψ• βερολίvηοv κuαι•iJv βα.φήν, χιχΟώι; άτ:οκι.χλε"Lτσ.ι το πο:pσ.

σ-ι<ευιχζόμενον προ~ον zρι:>μιχτος. Δεν άποκ/.είετ:χ.ι, έπίσ-ηc:, κ:χ.!. c:>ς r.ρoc: τ·fιν 

σιοηροuργίιχν νοc έ-γνc:ψιζιχν γιιΧ το κίτρινο σιοηροuzον νά.τριον κιχt έρuΟρον 
κά.λιον, κο:θώς χrΔ γιοc τοuς (ιξειοωμέν-ης μορcj)':ηc; σιδηpολίθΟΙ)ζ, το σιο·ηρομιχγ

γά.νιον, το νικέλιο, -:-ο κοβάλτιο, το Οειά.φι, τον φωσφόρον κ:>.t σιοηροπuρίτην, 

συστιχτιχά: άπο τιΧ όπο"Lιχ χιχί ένSεχομένως μετιχποιεϊ:το-ι η έκ των όρυzείων πρώ

τη &κιχΟά.ριστος uλη ιίπο την βιομηzιχνικ·fιν μετιχλλουpγίι.χν τοu σιο-ήpου, ιτιχν 

ΚΙΧl στοuς χρόνους έκ;:(νοuς τΊjς νιχuπηγικ~ς -:έχνης ΠΟ'J 'ήχμι.χζε O':"tX ι•εώρια 

Πjς Λιχπ-ήθοu, οί !οιοι έκε"Lνοι σιοηpοτεχν"Lτες μέσιχ ά.πο τοuς κοzλά.ζον-:-ες Μβη

τες των χυτηρίων στιΧ σιδr,ρεϊ:ιχ, πσ.ρf.γιχγον έπιτοπίως κιχl το μέτσ.λλον το;:ϊτο. 

Γι' ιχύτο τον λόγο καl ·ή πιχρεμβο):/ι ιχuτ-fι -τοtί Οέμι.χ-τος σ' ιχ•jτο -:-ο σημεϊ:ο, ο-τι η 

έμπειp(ιχ κιχl εtδίκευση στfι σιδηpουpγ(ιχ i:χει βιχΟειtς τl.ς ρίζες στ-fιν Λά.πηΟο. 

Ε!νιχι ώρισμένιχ σημεϊ:cχ στο θέμιχ της σιSηρουργίιχς πρωτιχρzικης σημιχσίι.χς, 

r.ou Sεν μποροuν ά.πο -:-εzνικΊjς πλε•Jρiiς νά: ποφ:χ.μερισΟοuν. γιcχ-τl -τό-τε ο·ημιοuρ
γοi:ϊντιχι ιχύτομιΧτως έρωτ-ήμιχτcχ. Διότι πώς έγνώριζο:ν ά.π' ιΧρz:ης τον σί~'Ι)ρο 

σ-:ις )επτομέρειές τοu σοcν σύνθετο μέταλλον αν sεν ε!χσ.ν γι. αύτο προ·ηγοuμέ

νως έμπειρ(ιχν ο-τι έχει -:-οvτο τ-fιν tο~ότ-ι;το: ν~ κο:Οίστοιτιχι με τ-fιν -:-ίjξη πλσ.στικο 
μέτιχλλο έπεξεργσ.σίας γιιΧ. οtον~·ήποτε σκοπο κιχ-:-ιχσκευΊjς -:-o•Jj Γιά: ν' &χολο•;ΟΊj 

.Υ1ν έμπειρίιχν ·ή είδίκεuση. 'Αφοi:ϊ έγνώριζα.ν πώς κιχτιΧ -:-fιν τ-~ξ·η 5λcχ τιΧ σuστοι

τικά: έπενεργοίίν, οzι μόνο σ-:-f,ν κι.χ-:-εργο:σίο:, ά.)J,ά: το σποu8:ι:ιότερο σ-:-fι συνένω

ση με έτερο όμοιογενες μέταλλο 1) κιχt γιοc τfιν μετιχπο(Υjσ-~ -τοu ά.πό Ο"'/J:ι;ρ6;-ερο 
σέ μι.χλcχκ6>τερο ε!οος κιχτεpγιχσίιχς. Krxt σιΧ.ν έπιχκδλοuΟο τοίιτων ·ή κιχτεργιχσ(ιχ 
για τόσcχ πολuειοη zρf,σιμο: έργcχλεϊ::χ., ή κι.χτιΧΟ"'ι<εuΊj των όπο(ων ένω τεχνικως 

διέφερε, ούσιιχστιχωι; δμως ε!zε κίν"Ιτρο την έμπειρίο: κ:χ.t ειοtκεuση. Γισ.-:-ί, 
κuρ(ως, 7j σι~ηροτεχνικ·fι τών Λιχπ-tjΟίων έπωφελεϊ:το τ-'ης πλιχστικότ-ητος ιχύτ~ς 
-:ων μετ&.λλων, &.ιpou ε!zι.χν ur.όyη το μετ:χ.σ-ι.·ι;μιχ-:-ισμο τών συσ-:ιχταων rε 

ιΧν-:(στοιχcχ lί.λλων σuγγενων μετ&.λλω•ι, ο-:ιχν κιχ!. σε ά.ρι.χ~ά: ιΧκόμ'Ιj οι~λuσ-η -τοc 

LΟ".(UριΧ όξέιχ με ά.ντίστοιχο 70 &λιχς, το δδρογόνο ~ κιχ!. το νιτρικο όξ•) εόνοοίίν 
την μετά.πλιχση σε χu-:-οσί~ερο, ποu ε!νιχι -:ο κρίiμι.χ σιο·ίjροu χσ.l ιΧνΟρσ.κος, το 

ένοιά.μεσο ~ηλιχοΥ) σκλ·ηρο κcxt εuθριχσ-τον ε!οος πο•) άποκcχλε!:-το:ι ά.-τσ&χ~. 'Έπρε

ο.ε νιΧ. ε!χcχν έπίσης έπίγνωσ-η πci>ς ό lί.νΟριχξ μe τfιν θερμότη-:cχ ά.νάγει τcΧ όξείδιιχ 

κο:l έν:χ.•ιΟριχκC:)νει τόν σίδηρο κcxl μΕ: -:-fιν θέρμανση σ'Jν-:<:λεϊ: στην στερεοποί·ηση 
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,,. ι ' ' Οέ • .. J. '\'\. ι 
πρc,σμειc,εων, zρrισφοποιοuμενων κσ:τιχ τη•ι ρμιχ.νο-η ωρισ~-""-νων σur"'~πιχσμιχ-

των, έκ τών όποίων κιχ!. ·ή λέξ-η λιπασιa πο•) &.νέχιχ.θεν έγνώριζιχ.ν οί Λιχπ~θιοι 

( σεοερά.οες) σιδηροupγοι. 

11 οΙ.λΟ: χρ-ήσιμιχ γιιΧ -:-fιν ίστορlο: rijς λιχ'ίχ:ης ιχύrijς τέχνης σuμπερά.σμιχτιχ 

έξά.γον-:-cχι, δτcχν μτ:ορεί κ?:•ιεtς νιΧ. έξετά.σει περ•.σσότερες λεπτομέρειες &.πο τ-fιν 

Πf:ΟCΚ':'ικ'fι πτuχ'fι τΎjς σLΟ'f)ρΟ'Jρ)'(ας ΚαL ΟCΠΟ 't"~t; cΧ'ΙαΚ?:λuyεως '1'0U σιΟήροu, τ:ού 
' ι- ' ' ~· • - ~"'J ' ' ι ι ~λ ' ,). ' 6 σσ.ν τελειο ορuκ.-ο οεν 'JΠ"Ι)ρχε, σJ ,ι.χ σι.χν μεροι; πρωτης u ·ηι; κι.χτιχ. τ-.1ν ι.χρχι.χι -

τητο: &.νεuρlσχετο κιχ.!. στ-}ιν έπιφά.νειιχ.ν τ-ης γ:ηι;. Κιχ.l Sεν ΟιΧ ~τιχ.ν ύπερβολ~ νιΧ 
tσχuρισΟ:η κιχ.νεtς το εu8ιά.κpιτο οτοιχεtο <Sχι μόνο τ-ης έμπεφίιχ.ς χι.χt εtδιχεδσε

ως σι.λιΧ. και -:-fιν έπινό·ησ-η κιχ.l έφεuρετικότψιχ. τοίί Λσ:π·ηΟιώτοu /.ι.χ'ίχοv τεχνίτη, 

ποu μέ -:-οuς έκάσ-:-οτε &ρzιχώι; πεφι.χμοcτισμοίις τοu κ-:χτέστη πρώτον μετcχλ

λοuργοc χσ.t κ?:-:-όπιν σιο"Ι)ροuργόι;, έτ:ιτu·rι/ι.νων μέσιχ. ciπo την φλογοβόλο θέρ
μι.χνο-η ποu &.νεπ-:->:ισσε-:-ο σέ Οερμοκριχσ(σ. 1300ο-1500ο μέ τιΧ. πριχκτιχιΧ. έχ.είνι.χ 

μέσιχ. τΎjς πιχλΎjiΧς έποz1jι; την έχκιχθιΧρισ-η τού χuτοσι8-ήροu, νά ρευστοποιεί: 

τοvτον χιχl μέ τ-}ιν δξείδωο-η τοίί ιΧ.νΟριχκος κιχl τον χοχλιχσμο της τ-ήξεως, το 

μονοξείδιο τοϋ ιΧνΟριχχος νιΧ. οuντελεί χιχl διεuχολόνει τ-}ιν σuγχόλληοη. Κιχl 

τοϋτο στην περίπτωση τοv πολ:·οπιχγοϋι; σιδΥ,ροu κιχt προτοϋ το κιχτιχσχεuιχσθeν 
βιομ·ηχιχνικο &.-:-σά.λι χι.χτοιστ-~ πφισσό-:-ερον πλέον γιιΧ 7}ιν σιο·ηροuργίιχν κιχτερ

γά.σιμο. 

Η'. • Αξ(vιχι . 

'Ως έτονίσθη &νωτέρc•J ή εtδlκεuσ-η στοuς οιά.φοροuς τομείς τ-ης κιχ.τιχσ-ι<.εu1jς 

--:ών σιοrιροupγικών εtοών ~τιχν &παροcίτητος προϋπόθεσ-η, ο:uτοι; οε ~τοιν χι.χι 

ό λόγοc. 1:ou :Χλλοι μέν σιδ·ι;ροuργοt έπεδί8οντ:χν στιΧ. βιχρειιΧ. εrοη, ~\λοι σΊλσι
φρότεριχ κcxl. ά./J.,οι σε πολίιπλοκοuς τομείς rijς τέχνης ιχ•.)-:-ης. "Λλλοι δηλιχο'fι χι.χ

τεσχείιο:ζιχν τlς aξίνες ΚCXL <Jι<.ιχπά.νες ΚCX.L τοc πλε'f:στι.χ τών γεωργικών Κιχ.L οίχο

οομιχών εtδών, χιχ.l ά.Ι.λοι τΟ: έπιτριχ.πέζιιχ. μιχχι.χlριιχ χιχt τιΧ μι.χγγά.λιιχ, &J.λοι 

οέ έπίο-ης σιδ"Ι)ρουpγοt κσ.τεγ(νοντιχν με δδριχ•Jλιχ:ης φόσεως ε~οη, ιΧλλοι μe ζu

γιχpιeς η κο:t οτ.λιχ, :Χλλοι πιΧλιν είδαzuμένοι στl:; έψοcρμογeς κιχt τ-}ιν προσιχρ
μοyf; κσ.-.εγίνον-:ιχν κοc!. με -:-fιν κιχτιχσι<.εu·}ιν είοών μηχα:νολογ(ιχι;. ' \λλ' 6>ς προ; 
' ' - •νι .. - ι τ " έ .. .Ι. ' -:-φ κι.χ-.α:σ-.ι.εUΊjν 7fιC ΙΧζ vης Ί) της σ-.ι.οcπσ.•rης, ε νιχι ιχυτη σuνuφα:σμ νη ι- την 

σuγκόλληΟ"'), χιχτόϊ.ιν θερμιΧνσεως στο χοcμ(νι τ-iί; φωτιας, κιχτιΧ. τον τρόπο της 

<<λιπιχσιίΧς>> κιχt τοϋ σφυροκοπ-ήμο:τος στ' &μ6νι, μέχρι πού νa πάρει το χσ.τά.λλη
λο σ-ι..~μιχ. κιχ.t μέγεθος, το ιΧνοιγμι.χ μεγιΧΙ.ης τρόπιχς στο μέσο γιιΧ τον στειλεό, 

-:ο λιμά.ρισμιχ μέ χονορ·ή πρώτοι ρά.σπιχ κιχ!. uστεροc με ψιι.ότεpη ρίνη χιχt το βιi

ψ-r,μο σ-:-lζ δuο ιχ,.σιχλωμένει; -:-ou άχρεζ. Γιιχτt το περισσό•ερο μέρος -:-ou ιiτ.ο

τελεϊ:τιχι &πb κιχτεργοcσιμο σίδηρο, σ-ημα:σία οε σ-:-}ιν κσιτιχσ-.ι.ευ'fι χ:χ!. την έπeξερ-
' l • ζ. - l ' "'λλ ~ ' θ' " ' 3. ' όβ γιχσιιχ το ισeι 'Jγιο 't"ljζ μι:χς με την α. Ίj ΠΛεuρσ. τ-ης οι επρεπε νιχ ,1τιχν ισ ιχρeι. 

'Όλιχ τιΧ. έpγιχf,εi:ιχ τοϋ εrδοuς, ώς προς -:Ύjν κιχτεργιχσίιχ κιχt κιχτιχσχεu-ή τοuς, 
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ε!Vtxt σχε8ον τtχυτόσ-ημος, Κt cXV uπιfpχεt δtα.ψοpοc α.uτή 0oc ε!vα.ι στΟ μέγεθος 

Κtxl. στο σχΥ,μα. κα.θως Υαί ot ΠtxV'":OC εί:δους σι;/ψες, έλ::r.<j)pέζ, β::r.pεttζ Ί; μέ":"ptες, 
έχρ-ησιμοποιεϊ:το δε πιΧν-:-οτε f, zρfιυr, τ-ης 'Lδιιχς ποι6τ-η-:-οc; με-:-ιΧλλου, οzι ομως 
κα.t κιχτά: το rδιοv πιΧzος, ζfιτημιχ ο:ι:/ι προUπέ0ε":"ε σΕ: πρω;γο•)μενχ zρό•Jtιχ, 

.. , ' ' )J ' "'' . ) - ' ' ~ ' β ' ':tOr. "f'ιV r.:ροεpyα.σιιχν tJ'J'(/..0 <r,σεωc tδιωc ΠΟλ ,ων -;εμιχχιωv "(Ltx χονιιριχ, οφειοι 

έργοιλεϊ:ιχ. 

'Ωι; πρbς ..-Γ,ν κοι-;:χυ-tεuΥ,ν -:--Γ,c; άξ[Ψr,ι; έzρr,σψ.οποιεi:-:-ο σt~ερον ποcχοu:; 

δυόμισu lvτζωv, το όποi:οv Οερμιχιvύμενο στο κοιμ(νι τ-ης φωτια.ς, έσφuρ-ηλιχ

-:-εϊ:το έπιχνει);r,μμένωc r;•' άμόνι Κι cXO:O τίc δ~Jο Πλε>Jpέc ':"O'J, σΕ -:-ρόπο ΠOIJ 
f, μιιΧ του πλευριΧ. ποi.ι οα. έχρ-ησιμοποιJ,το γιά: κόy-ημο ξ•)λω•J, νιΧ. r;χ-ημιχτίζετχι 
πλοιτότερ-η κιχt μικρότερη ά.λλιΧ. κιχτιχκορ•),pωι; έπεξεργχσμέν-η. ένώ ·ή ~λλη έο:ι

μηκέσ7ερη σέ υι.J,μχ χιfπως κ:χμπ·)λο έ:τρε;:ε νά: Jιτ::r.•J κιχτi όριζόν-:-ιο•ι μΥικοι;. 

~ιιΧ το στείλιο (στολίφ-η) ήνοtγετο περίπου κιχτΟι το μέσο κιχt οποu ίσοζόγιζε 
.S.. ,~, 'λ ' ι ' - J ' ~ \ J ' ... ,.. ~ ... ' I tχ.,ινη μεγιχ Ίj CιΟ:Ύj, O:O'J χωpο'Jσε μεχρι -:Ίj'J f.ΟVιιρ·r, :χκρ·r, ':"0 <;,'JλtνΟ r)':"ZtΛLO. 

Κοιt οί δυο κοπτικές ':"Ου πλευρές eπρεπε •/ οcτσ:χλ<•)Οοίίν μέ τον τρόπο της συγ
κολλ·ί;σεως, νιΧ σψ•ψηλιχτ-ηθrJίίν, νcΧ_ λεπτ>)νουν Κ:Χl διοc -;-'f,ς p(ν·ης νοc κoι-:-ocr;':":X":"OiJν 

:tίχμΥjρέι;, κι ά:9οu τό: δuό σ.κριχ ξα.•ισ.θερψχ(•Jοντιχν, &κολοuθοvιη: -;ο βοcψημο 

προς ά.v&.λογη σ'.ι.λήρυνσ-η. 

Κιχτi -;ον tδιον -:-ρό;:ο κοι-:-οισκευ7.ζον-:-ιχν -:-:ει.έκει::. ιχλλοu -:-'Jπou άπο -:-fιν 

<Χ.ξίνη σκαπιΧνες, κοι•ι•ιές γιιΧ κόψ-ημο ξύλων, κnιίσποι καt φτuοcριιχ, σφύρες 
' έλ , "~ β ' ' ' - ' ' ο , και μοιρτ ιοι, κοuσπιοι, οιοραzτοι, :χρειες σς>'Jρες κ::η σφ-ι;νες γι:χ ι.ι οκο.:ο•Jς, 

έργοιλεϊ:σ. γιιΧ. ύποδ·ημιχ-:-οποιούς, κτίστες κ.λ.π., ίiλιχ &πο ά.ν:Χλογο π<Χzος σιδΎj

pΟΙJ, ΠΟU προτοu το εlδος τοίίτο εtr;α.χ0Ίj έξ J%ρι:)Π'Ιjζ βιομr,z:χνο;:οιημένο, έχε~ 

r:ρέπει ό μελετητΥ,ς νιΧ στρέψει -;-;1ν .:ροσοz·fι -;ov, νχ σ'/..ετιΟ'ίj Κ!Χt &•J!Χ/.rJγιζόμε

νοι; τtς δuσκολ(ες ν' ά.νεύρει μόνοc τοι)ς τρ6ποvς έπεξεργιχσίιχς κιχt κ-χτοισκεuΥjι;. 

rXJJ,~ καl μόχΟοu, έμπειρ(:χς, έπινο·ί;r.ε<•):: κιχ!. εί~ικε•jσ:;:<ι)ζ κ:χ-:-i το•)ς προγε

νέστερους zρόvouc:; τοu ΛοιΠΎ)Οιώτ-η τεχνίτ-η. Γιιχτt δέν πρόκειται ό:πλώι; έντιχu

Ο:χ γι& τ-ήv κιχτασ'/..εuήν οι:χφ6ρων έργοιλεt(•J'J. Κα./. διό7ι τ~J Οέμιχ τfιι; σL~Ύjροuρ· 

γίσ.ς ~έν ά.φορii. κοιμι&ν πρ6σ9!Χτον τέχ-rη των Μο τελε·Jτ:χίων :χtι:)νων. Ε!νοιι 

μιιΧ τέχν-η ά.ρχιχ'ι:κ'Υjc:; σ-ημοισίιχς, ποi.ι έκ":"ος ά:πο τlς ΠΎ)yέι; τoiJ πολιτισμοίί ιpωτίζει 

κι αιες σuνσ.φεϊ:ς προς :χuτές έπιο6σεις -:-ov I ιχοv -;-fιι; Λιχπ-ί;Οοu καt -;-'ης περιοzΥjς. 

[\' ιχuτοuι; δε τοuς λόγους το θέμα. τοίίτο ιΧρχισε &πο τlς ΠΎ)yέc:; τά σιόηρεϊα 
-:-ών νεωρ{ω>•, γιοcτ( δέν ε!v!XL όpθο νοc βλέπει κοινε!.ς ':"0 ~εί:λο zωρlς VX Πλ'tj

ροφορηθΎj τl.ι; ΠΎ)yέι; του. 

θ'. 'Άλλοι εiδη βοιρειaς σιδηροuργ{οις. 

Π ολ/.& εtδη βσφεια.ς σι8Ύjρουργ(οcς, πο•) κιχ-:-οισκευοcζοντιχν zωρlς τη σuy,ι.όλ 
' ' ι β' .ι~ 'λ., ' , ' , .\. , ' • ό ' ι:ηση κιχι τu αψ,1μο, σ. Λtχ μοvο με κσ.τεργοισιιχ τους στ-,1 φωτιιχ, στ ιχμ νι γιοc 

ό • ') ' .), ... ~ - .1. .... ' ... -
σφuροχ ΠΎ)μtχ χι οιγκ•J .ωσ-η κσ.ι προσιχρμοy.1 'Ιjσ:χν σιοηρχ κσ.γχειv,:χ γιιχ ε;ο)σ-:-z:; 
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οtκιων, τtς περισσότερες φορΕ:ς κλαδωτά: μΕ: προεξοχή τους στο μέσον, μέ προ
σεγμένες έξωκυρτώσεις, παρόμοιο: ε~δΎJ γιά: έσωτερικές κλίμακες (cηtιΧλε:ς) οιώ

ροι;ιω•J οίκιων, κ&γχε:)J,σι m>κνά: με σταυροειδεϊ:ς 1) Υ.λο:οωτές διασυνδέσεις κσφ
φι.ψένες στ-/ι συνένωσ-fι του~. κσιτσιο-.ι.ε:uασμένσι ciπό ciνciλoγou πλ&τοuς κa:l π«
χους λάμες σιοf,ρου κι &.νοcλογa: με τήν φιλοτέχνΎ)ση των ο-ι.εο(ων των λιχ~κων 
' ~6 ~ ' '"'Ο ' 'λλ' ' ' 'Ο j. ' οικοο μων, σωηρες ει;ω υρες περιτοιχισμa:των, ο: σι κα:ι για: πα:ρα: υροc 'I για: 
\ ) γ , θ ι - τ, , θ • ι ) λ , β "λλ , κλ 

τις ει; ω υ ρ ες ο κι ων. ετοιες συνη εις εργοcσιες α: ν ε ο: μ α: ν ο: ν « ou κ υ ou 
σιδrιροvργοt έργολσιβ~κως κσιt έφόσον ή κσιτσιο-ιeευ·Ιι δέν πα:pοuσ(α:ζε πολλ!ς 

συμ;:);Ιjρωμσιτικές οισικλιχδc~σεις σ-ς-ον τρόπον έπεξεργοcσ(σις κσιt εtοικεόσεως. 

Δυcαολ<;)τερα: στήν κ-χτοcο-ιeευ·~ τοuς ~σαν τά: ζωοκ(νητα: βα:ροόλχα: ά.ντλή

σεως, τά: μciγγιχνσι, ΠΟU έστήνοντοcν στον κτισμένο περίγυρο ΠΎ)γα:διων ΚL οcκρι

βως έποcνω ciπo το στόμιο τοi:ί λΟCκκοu. 'Ι Ι προcαόλλ·ηο-η, έφα:ρμογή κa:t οια:σύν
δεCΠι μέ σιοηροuς κοcδους (κοuβοcοες) ·}jτα:ν όπωσοf,ποτε: χ&πως περίπλοκος. 

1\' α.ύτο κι έπειοΥ) σr:αν(ως πλέον κα:-:-σιcαεuάζοντα.ι, ά.ντικατα.στα.θέντα. μέ 
'λ , ' , , ' .). - - τ ·η εχτροκι'Ι"Ι)τες α:υτομα:τες μΎ)χa:νες, "') περιγρα:φ-.1 της κα:τα:ο-ιeευης των ε~να:ι 

ο-~μερον Μcαολος, ιΧφοu Y.L a:ύτο το είδος οπως κα.t τόσο: &λλα: ιΧνήκουν στο 

πα:ρε:λθόν, ά·J κσιt στήν προκειμένψ "εκοοση μελετ~τσιι το πιχρελθόν. Χωρlς 
' _'t ι \ ι ' J t - , λ - \ ~ \ .l. \ 

να. τ,τα:ν μηχσιντ,, το μιχγγa:νον οcφ εa:υτοu a:πο"'ε οuσε μιcχ σιοηρα: μηχcχν,1 με 

πολλές συγκολλf,σεις κι έφιχρμοσμένΎ) σέ στερεό, μa)J,ον ιΧτσοcλινο μεγάλο 

&ξονιχ τοποθετ-ημένο στά: δυο <Χκρcχ τοi:ί κτισμένου στομίου τοi:ί ΠΎ)γα:διοi3 . τ ll τοcν 
χσιμωμένο ιΧπο πλσιτιές συγκεχολλημένες χονδρές λοcμες σιδήροu σέ σχ:ημσι 

πσιροc!J.-ι;λΥjζ τροχωτ-f,ς μ-ηzσινΊjς ΠΟU περιστρεφότα.ν περl τον οcμετcχχtνΎ)τΟν στά: 

o•jo άκροι το•J ιΧξονα:. :\Ιεταξu των οόο τροχωτων ;:τερόγων, ή &.πόστcχσις των 
• Ι \ \ ~Ι Ι~ .'J; • <λ /~ \ έ • Ι~ t \ 
οποιων περι το: ouo τ.:οοιa:, ,1 σα:ν με α: υσιοες εφα:ρμοσμ νοι οι κa:οοι, κι ιχυτοι 

ά.πο σίδ-ηρο σε στενόμακρο σχ:ημa:, ot ά.λόσεις των όπο(ων στά. δόο &κρcχ των 
κάδων, έφfιρμοζα:ν στην κ(νησ-fι τους σέ σιο"Ι)ρες έσωθεν προεξοχές, κa:Οως gνcx 

;:ερισ·φεφόμενον όδοντωτο τροχόν. Το όγγωοεc; α:ύτο σιο"Ι)ροϋν μΎ)χάτημa: 

μ' ένα. γερο ξιj),ινο &νωθεν ιΧξονσι, στον όποϊ:ον 1jτa:ν τ.:ροσ8ε:οεμ~νο το άλογο, 

περιεστρέφετο σε τρόπο ποu οι συνδεόμενοι, σε μα:κρά:ν σειρ&ν, κ&.οοι βυΟιζό

μενοι στο νερό τοi:ί ΠΎ)γα.διοi3 εφερc•J τοi3το στ-/ιν έπιφ&.νεια:, πού με τήν κλ(ση 

τους πάλιν προς -:-ον βυΟό, έχόνετο στ' α:ύΜκι ποu ώδΎJγοuσε το νερο στήν 
πa:ριχτ.:λf,σια. δεξιχμενή. Συγκόλlrιο-η κa:l κσιτεργα:σtα. κι έφσιρμοy/ι κa:t tσορρό

Π1jσ'ΙJ τοu όλου μηzσινισμοu ~ταν γιά: τήν όμιχλΥ) lΧντ/;ηση ιΧπο το μa:γγα:νοπή
γcχδον ιΧπιχρcχtτητος προuπ60εο-η γιά: τον λιχϊκο τεzνίτη σιοηρουργό. 

Κσιl 1jτα.ν το μocyycxνo οτά: χυπρια.κιΧ άλακάτι- ένcχ ιΧπο τά: σπουδα.ιό-
' I \ ι - ' θ - > ι I β' τερα: γεωργικα. μ-ηχσι•rημιχτα:, το: οτ.:οιοι ετο;:ο ε:τουντο επ κτισμενων σισεων 

' ' 1 ' ' ' Ο' ~ - "~ ' .....). " λ -γuρω cxπu το στομιο cχνωρυz εν-:ος π-r,γοιοιου υοΙΧτος γιο: • •ι'J ιχντ ηση του νε-
- ' - 6 ~· ι λ~ ' ι ' ' ·~ ιn.,.. ρου, εκ του γεγον -:-ος σε τοuτου τ.:ο ι.a: νεu. γεωργικa: χ(ι)ρια. εοημιο•JρΥΎ)v r1σοιv 

στήv uπιχιΟρο κι όπου 1jτa:ν δυvιχτή ή ά.νεόρεση uδa:τος. Το μΎJχ.άv-ημα: τοϋτο, 

πριχκτικο μεν βσιρύ oe ώς προς τήν κcχτa:σκευή κσιl πολύ ιΧποδοτικο xcxl ώφέ-
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λιμο γιοc τ-ην ά.νά.πτuξ·η τΎ)ς κ·ηποuρικ~ς καί τ-Γ,ς 8~ν8ροκ~λλιέργει,;ς -:ών έσπ~

ρι8οει8ών. Το ζεuγμέvο σ-.ον μσ.κρu ξ•.Jλινο 5.νω0εν ιΧξον~ ζωον μ~ ρuΟμικο 

βά.8ισμα ποu προκοcλοuσε το β~μιχ τοu ~ κχΟε ά.λλσ.γΊj -:-Γ,ς ό8οvτωτ-Γ,ς cΧΙ/ισεωζ 
~ou συνέδεε -:ov; κ~δους, κ,;Οιστοuι:τε μέ τ;J ξεκl•ιημ,; -:ou ζc:>ou το μiγγανο. 

~uτόμσιτο μ:ηχά.νημα &ντλ-ήσεως τοίί νεροίί ά.πο το πηγά.δι. Καl 8έν είναι δπερ

βολf.. ο1-.ε κoct μπορε'Έ πο-:ε ν!Χ /;ι;σμον.,&Γ, πώς -:ο zωριο ,, \γιος rεc~ργιο; τ-ϊ;; 
κ ι 1 ' ' \ - • ι Ο' • 0 ι θ ~ > ι ερ•Jνεtοcς, ποu στις α.ρχες του αιωνα. μα.ς κα. ως εν υμ(Jυμε α. ,1τσ.ν α.ν•Jπαρκτο. 
t Ι~- \ 'j \ ' - ι.ι ι ι ' ι 
IX'itπ":Uϊ..ll'η σε μεγα .Ο zωptO στοc πρω-:οc ΖtΚΟσt zρονιοc z~ρη σ-:α. μ~γγΟC'JΟΠΊj-

γοcδα., ποu τοc ξημερώματσ. ~ρχιζοcν ν' ά.ντλοuv το νερο γιοc voc ποτισ0οi3ν τότε 
-:χ εuγεσ-:α ζερζεβα.τικd: κ~t ul}-:-ερ~ -::Χ πλο•.Jσιοc λεμονό~ενδρχ. Τ!Χ μά.γγ~ψ~ 
έ-.ι.εΙνσ. τώv πηγα.»ιών χα-.εσκεuά.σΟ·ησσ.ν στ-fιν Λά.πηΟο κα.l &πο Λα.πήΟιους 

~.(vΙτες ποu ~!χα.v έv -:<;) μ~-:αξu έ·r.ι.~τ:ι.σ-:οcθΊj tτ7/jν Κερ•.Jνει~. v.Υ1ν Λεuχω
σί:χ, τ-fιν Λεμεσο κ~l στ-r1ν rr ά.rρο. 

Ι' . 'Οπλοποιία. 

Το οπί ον &νιΧγε-τ,;t κι ιχu-:ο σ-:-Ιjν ποcληα Λοcικ-i) -:έzνη κocl σοc•ι r)ργοινο έπι

Οέσε<ι>ζ, &μυνο:ς ·η προστασίας ά)J,ά. καί γι:Χ. κυνΊjγt . ~έν πρόκει-:ο:ι όμως νά. 

~pοστρέξωμεν στοc πρώτο: χρόνια ΚΟ:":IΧσ'/..ΖUΊjς "70~ ~LOOU:: -το•.Jτου άπο τοίις \α.
π-ήθιους σιδ·ηρουργηuς, γιο:τt οπiο 8έν ιτημο:ίν~ι μόνο -:;J -:-ουιρέκι. Βεβαίως τ-ο 
Οέμοc τοu-:ο ιΧνοιιρέρε-:ο:ι σ-:-fιν όπλοποιtοc, μέ -:-ljν ι)ποί:χ κ~-:εγίvοντοιν ο~ λαϊκοί 

τεχνΊ:τες &νέκο:Οεν κα~ &ποκλειστι/..<7><:, Οά. μποροur;ε κανε1.ς νοc tιrι.uριιτΟΊj πώς 

μόνο•ι στην ΛιΧπ-ΙjΟο, σά.•ι μο•ια8ικ.οt σ-:ο z!~o!: -:-ι;::; χα-::χv/..Ζ'J·ι;::;, κ,;t vf;μερον 

~κόμη τ-fις έπιδιοpΟι:)σε<•)ς πο:ντόι; εί:~οuς οπλοu. γνωρίζοντες άριστα τά. έξαρτ-ή

μ:χ-::χ τοi) μ·Ιjχσtνισμοίί τών ();-:).ων. ":"Χ 6:-:r;i.':l.. Χ':Ι..L σέ έν~εχομέ•rι;ν τ:ερίσ-.ασL'J 

δuν:χν~αι οί tδιοι νά. κα.το:σκευά.σουν. • Αρχικώι; χα.τεσχεόοιζαν οuτοι πυροβόλα 
"τ:).:χ μ~ σtο"Ι]ρα:ν σωλfιν:χ. τώv όπι:ι[<•>ν Υ, ι~Οοuσ7.. β/:ι;7ικ·f. δ•)ν:χμι; π:χρf.γ:::-:ο 
ο~σ. ':'"fις ιΧvαφλέξεως πιεσμένης ποσότ-η-:ος πuρίτιοος. όπότε καl μέ τ-fιν άνά.φλεξ·η 

έτ:ρ:χγμα.τοποιεϊ:το ~ 6ψι;ξ-η xoct μέ ':'"~ν έκπ•ψσοχpό7ΙjσΎ) κοcί ':"~'ι έ-.. ψηξ-η έκ
σψενδονίζοντο:v τά. μικρά. πιεσμέ•ιο: στρογγuλα. σφα.φίδια. πο•) έ-:οπο0ε"t"οίίντr, 

στο βά.Οος έπιμελώς τοi3 σωλ:ηνος, ~ κοιλότης τοu όποίΟ'J στερειΧ, συγχο~νω

νοuσε δι' όπf,ς μ~ το χειροποίrιτοv πιεσ-:-f;ριο ποu χτuποi3σε στο μέρος OΠOIJ 
-:ο χαψvλιον Ύjτο:ν τοποθετημένο. Το πtεστ·ήριο έκινεΊ:"t"ο μέ ":""~ν πί~vη ":""7,ς σ-/.οcν

Μίτ,c;. Ώς έκ τοό-rων συνιΧγε~:χι -:ο συμπέρασμα τ-7;ς ολης κιχτο:σ--<ε•J~ς άρχι
χώι; "t"OU μονόκαννου (μέ μιά. μ6'JO'i χά.νv-η) οπλοu, περίπου. &ς άκολο>JΟως: 

Ό σιο-ηροuρyος zρησψοποιοίίσε τεμ&.zιον σωλ:ηνος, το όπίσθιον άκρον τοu 
όπο(οu &f.ειε Κατά. vf.-ημα. στρογγufιον, σt τρόπο ΠΟΙJ ν' tΧΠοτελ:η TOU't"O άσψαλ'f, 
κοιi.ό-:Ύjτ«. Σ~ έλιΧzιστη άπόστο:ση δόο-τριώv tΨ:-ζών ιΧπο -:ο κλειστο όπίσΟιο 
μέρος έκολλοίίσε ένα μικρο τεμιΧχιο στρογγuλου τρόπιοu λεπτοίί σιδ~ροu, ~ 

":FUΠ(τσα τοίί δποίου συrι<οινωνοίίσε μέ το έσωθεν κοίλωμrιι. Έπt 70~ μικρο::> 
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έκείνοu στομίου πού έπροορίζετο γιιΧ την τοποθέτηση τοu κ~ψυλ~οu έτοποθε

τεϊ:το έπιπροσθέτως στρο]Ύίιλο κcι:μπυλωμένο μ! κοιλότητcι: κτυπηήjρι κcι:λιΧ 
στερεωμένο, το δποϊ:ον στα κυπριακιΧ δράκος - σuνε8έετο με την κά.τωθεν 

χcι:t μεταξu τοu ξόλινου χεριοu τοu οπλου (•)ποχοπά.νου) στερεωμένην σκιχνΜ.λη . 

' I I y),ειστ>ι «κpη τ-'ης κά.ννης. έπt .Ύjς δποίιχς έσuγχολλοuσιχν τιΧ ιΧνιχt;Jεpόμενιχ 
1 γ ι .:1 ... - I 1 \ - ( I - Υlλ -
ει;cι:ρτ-ι;μ~-:~ ,1-:ιχν κcι:λωι: στερεωμενη ε:-:ι τοu uποκοπιχνοu, του ι;υ ινου χεριοu 

-:ou οπλοu, το όποί:ο•J ιiρισ>οτεχνιχώς οί. t8ιοι οί σι8ηροuργοt &.πο στερεο πλcι:

τίιστενο ξίιλο, έφιλοτεχνοuσιχν λcι:ξείιοντες ιΧναλόγως την στενότερη πλευρά., 

στην όποία έφ'Υ)pμόζετο το χλειστον &κρον της κά.νν'Υ)ς. ' ll ποιότης /Sμως τοu 
χρησιμοποιουμένου σωληνος φα(νετcι:ι να ητι>:ν μ&λλον &.νά.μεικτος 8ηλα8Υι 

&.πο σι~ερά.τσαλο κcι:t 5χι όιπλώι; ιΧπο σί~ηρο. 

Ί I χ~τιΧ προσέγyισι•J r.εριγριχφ-ίj -:-f,ς χcι:τιχσκευr,ς τοu μονόκcι:ννου όπλου 

με ... ;,ν ξύλινη λ:χβfι τοu κ:ιt των πρακτικών έλcι:χίστcι)ν έξιχρτημά.των, πού 

σ•;νεr.λfιρωνιχν τόν όιπλούστι>:το μηχιχνισμό του, &.φορ& τιΧ πιχλcι:ιοu τόπου έμ
προσΟογεμΎj. Στην έξέ) ιξ·ή της ομως ~ δπλοποιtιχ πιχρέ8v)σε πρός χρήση καt 

τιΧ όπισΟογεμ:η οπλα, ό τρόπος τ-ίjς χcι:τασκευης των δποίων ήτιχν σχεδον πα

ρόμοιος με τα έμπpοσΟογεμΎ), μέ τελειώτεpο ομως &.ποφpακτικόν σόστημιχ, 
κατεβά.λλε-:ο δέ ίδιιχί-:ερη προσοχή γι« ιΧσφοιλέστεpη χcι:τιχσκευΥι τοu μ'Υ)χιχνισ

μοu, τε) ειο-:έρcι:ν χ:χτοισ--ιευ-Ιjν των έξοιρτημά.των χcι:t 7;,ς έφιχρμογΎ)ς τω•J' γιιΧ 

ιiσt;Jοιλέστεpον ~λεγχο κcι:t έπ•.τuχη 8ισ.σύνδεσ-η τοu ολου μηχιχνισμοu, προ 

ποιντος εlς τιΧ χcι:τοισκευιχζόμενιχ όπισΟογεμ~ ~[κcι:ννοι, μέ 8uo σuyκολλ·ημ.ένες 
κ&.ννες οπλοι, ~ ξύλινη λοιβ·>ι των δποίων έφιλοτεχvεϊ:το λεπτοuργικως. π ολu

σ•jν0ετος οέν ~τοιν ό μηχοινισμός, τcΧ έξοιρτήμοιτοι 8ηλοι8ή, ποιρείχοντο ομως 

μεγά.λrι προσοχ-ίj είς την έπεξεργοισίιχν κoct την έt;Jιχpμοyή τους, πού ιχuτ"fι ήτιχν 

·ή Κ1Jpι<:)τεpη t;JρO'IITLζ των όπ) ΟΠΟtών. :\te ιiριστοτεχνικήν έπιμέλεtcι:ν χιχτε

σκευά.ζονταν οί. λεπτες &τσά.λινες χυλινοριχες σοuστες χcι:t δ ό~οντωτος μύλος, 

πού μέ τfιν χ[νηση της σκανδά.λης έχίνει τον μοχλΟν προς έκπuρσοχρότηση, 

κιχτα τ-}ιν δποίοιν έκτοξεύοντιχν τα βόλια. εtναι &.ξιοσημείωτον το γεγονός οτι 

~ έπι8ιόρ0ωσις χοιι κοιτοισκευ·η ολων σχ.ε~ον τών έξαρτημ&.των, πού &ποτελοuν 

τον μ'Υ)χοινισμόν των όπλων, ιiποισχολεϊ: καt σ+,μερον μερικοuς ιiπο τοuς λοιt

κούς τεχνίτες σtο'Υ)ρουργούς ΛοιΠΥJθίοuς, πού εuρίσκονται στην Λευκωσία, 
οί. όποίοι χ:χt ιiποφεύγοuν ν' ιΧr.οκcι:λόψουν τcΧ μuστικα Ώjς τέχνης των. 

ΙΑ' . Ζuγαριές, Πλάστιγγες, Στατi'jρες. 

Ε~δrι καt ιχύτιΧ τ-ίjς σιδηρουργί«ς, τ<Χ δποίοι ιiπασχο)οuν κιχt σήμερον ώρια

μένους κιχt σε σημε"iον ιΧνεπτιιγμένrις μά.λιστοι βιομηχιχν(οcς κιχτα τα εύρωπαϊκιΧ 

πρό-:uπ~. πc,u έδω σ-:-Ι;ν Κύr.ρο, με κέντρο σ+,μεριχ τ-ίjν Λευκωσ(cι:ν, μόνον Λοc-
, ο - . ' - . ' ' ' ,~ \ \ ' θ - \ β -Π"lj ιοι τzχνL-:ες οισzο,.ουντcι:ι μ <ιυτcι: τcι: ειη'Υ), "f.Ct)pις να επι 1JμOUV ν« προ OUV 

στήν περιγριχφήν τ-ίjς κιχτιχσκευ1jς -:ών ειοων τοότων, διιΧ τα δποίιχ κcι:t προ-
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νομιο:κώς Κο:τέχουν τ-/j•ι --:έχΨην --:-'ης ΚιχτιχσκευΊjς κιχt της Οιιχθέσεώς των, w.εζ 

έκθέσεις κιχl τcΧ έργιχστ-ίjρι&. των, «ν Κ<ΧL οεν πpολιχμβ&.νουν τ-Ιjν ζ·f,τηση ποίι 

~χου•ι σ-:+,ν πιχι..ιuπpιον 'Αγορά.ν. 

ΓιιΧ τΎjν στ&.θμισ-η τοu β&.ρους τών πpο~όντων κιχt &Χλων &.ντικειμένιvν ~ 

έμποpευμ&.--:ων, τών ζώων Ύ; κιχ!. βιχρέω•ι ά.κόμ-η όχ-ημά.των, κιχ-:ιχσχευοcζοντιχι 

με τ1jν τελευτιχ(ιχν λεπτομέρειιχν κιχt &.κρ(βειιχν τcΧ τεχνικιΧ ιχuτcΧ εtο·η ά.πο είοι

χο,)ς τεχνίτες τοu σιο-ηροιιργικοu χλ&.οου, ot όπο'i:οι ά.r.έyτ·φιχν τ-fιν έμπεφίο:ν 

Κ<ΧL είο(κειισιν ώς προς τιΧ έμπορικιΧ ε'Lο-η ζυγtσμο:τος. τa ε~ΟΎ) ιχίιτιΧ σχεοον 

έβιομηχιχνοποι~Ο-ησιχν σε σημεϊ:ο ποu ν' ιΧντα.γωνlζωντιχι πιχρόμοιιχ εί:ο-η εuρω

r.ιχί:χr,ς προελεuσεως. Κιχ!. προκειμένου νιΧ έξε-:&.ση κιχνε(ζ, σιΧν ά.ρχιχιότερο 

ε!οος τών μέτρων ζuγισμιχτος τον στιχτηριχ, κοινώς καντά(!ι, σrljν ιχίγuπτια.κ~ 

κα~τάρ, ποu σά.ν ορος είναι γνωστός ά.πο ΤΟUζ χρόνοuζ τοu Μ. ) λλεξ&.νορου, 
σ-ημιχ(νων την μονοcδιχ τοu χρuσοu νομισμιχτικοu κιχνόνος κιχl οχι μέτρον βοcρους 

~ στιχΟμ(σεως. Οί στα.τ-'ηρες κιχ!. ot πλ&.στιγγες σcΧν &ντικε(μενιχ σταθμίσεως 
βιχρών, -1jσιχν μα./J,ον rωμιχ'ίκ'f,ς προελεuσεως κιχ!. χα.-:ιχσκεuΎ)ς, έζuγιζον ώρισ

μένο βοcρος, καθόσον δε φιχ(νετα.ι ~ τέχνη ιχίιτΎj 8ιε8όθ-η χιχt στοίις ΛιχτηΟιοΙJζ 
τεχνίτες ά.πο rijς έποχr,ς τών Βιιζιχν-:ινών χρόνων. 'Έκτο-:ε, κιχl μέχρι σ-ήμερον, 

σ' ολ-η τ-Ιjν Ι<uπρον μόνον Λιχπ·ήθιοι τεχνίτες ά.σχολοuντιχι στον tδιcχ(τερο αίιτον 

τομέα τΎjς σιο-ηρουργ(ας &.ποκλειστικώς κιχ!. με την κιχ-:ασχεu·Ιjν lδίως πλιχ

στίγγων κα.t <ικανταριών>> -η σ-;ιχτήρων. Σε μερικοίις δε κιχτασκευαστες ά.νεu

ρlσκει κανε!.ς παλαιcΧ κατ&.λοιπα βυζαν-:ινών στατήρων με δι&.φορες σuμβολι

κες πιχραστ&.σεις στην r.ροεξοχ~ τους, κο:λοϋνται δε Πολίτικα και•τάρια. 

"Αν κιχl τεχνικώς -1jσαν άρτια, ιΧποδεικνuεται οτι με την έμπεφlα τους οι Λα

π+,θιοι κιχl με πρωτα.ρχικ~ β&.ση το πρότυπο -:ou οείγμιχ-:οζ, έτελειοπο(ησιχν 

με τ-Ιjν π&.ροδον τοϋ χρόνου το είδος κοc!. σuμφι~νως κιχτόπιν των ά.γγλικών 

ορων ζυγ(σεως. Σ~μερον ή στάθμισ-η τοu β&.ρο•Jς μπορεί: νιΧ κιχτιχγράφε-:α.ι 

στΟν μοχλο τοu στιχτηρος συμφώνως ολων -:ών μέ-:pων, όκοcδων, κιλών, λι

πρών, ένώ προηγουμένως έστάθμιζα.ν μόνο σε όχάδες. ΣιΧν ίιπόοειγμα. μετρ~-
- β ' " • ~~-' ~ " · ιaJ ι · " θ ' ' l σεως του α:ρους εχουν οπωσοηr.ο-:ε το quιn me r1que κοι ως κιχι -:ο 

'Ί1undredwciglιt system" με τtς προσοιυξήσεις ~ μειώσεις κα.l τlς δποοιαι
ρέσεις τοuτων στ1j στ&.θμιση τοϋ βά.ρους. Κα!. «ν ιΧκολοuθοuν το σόστημ.οι ζυ

γίσεως οεν σημιχfνει καμιά. &πομiμηση ~ π) αστογρά.φηση, γιιχτt ή τεχνικη της 
κατιχσκευ1jς οια.φέρει έντελώς &πο τες πλ&.στιγγες τών εuρωποι'ίκών έργοστιχ

σ(ων με τά. χειροr.οί-ητα εiοη ζυγίσμιχτος, ποu κοιτοισ-.ι<εuοcζον-:-οιν στην Λ&.πηθο, 

κοιl τά. όποία μέχρι πρότινων χρόνων, τιΧ εuρωπαϊκιΧ εiοη, ~σα.ν γιcΧ τοvς χεL
ρώνιχκτες έκε(νους τεχν'i-rες τελείως άγνωστcι. 'Αφοu κοιt σfιμερον &κόμη, τΟ: 

χειροποlητα αίιτcΧ εr~-η σιΧν χοιΟοριστικιΧ τοϋ β&.ρο,Jς, oev '1jλλιχξα.ν τον πρωτό
τυπο τρόπον χοιτα.σκευ1jς των. Παρέμειναν σχεοον οπως &ρχιχώς οιεμ.ορφώ

θησcχν χοι-:-cΧ το είδος -:-ων χοιt σ-:-ον χοιΟορισμ.ο ιΧνιχλογίοις. Βεβοιiως κοιt ώς 

πρός τον κιχθορισμό &νcιλογ(α.ς, έ!χουν τcΧ ειοη αίιτιΧ σιΧν πρωταρχικ·Ιj βοcση, 
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ά:πο παλαιΟUζ χρόνους, την όλκ~ τών νομισμά.των, έξ αuτ~ς Se τΎjς δλκΎjς ~Lε
μορφώθΎj καl ή &ναλογία καl δ καθορισμος της κανονLΚΎjς λειτουργίας μέ τlς 

έπιμετρ~σεις καl uποδιαφέσεις, το Lσοστά.θμιον 'r~ζ κινητLΚότητος τώ•J μοχλών, 
έπl τών όπο(ων τιΧ ίιπόλοιπα έξαρτήμcχτα της πλά.στιγγος καΙ. τοu στατηρος 

κινοϋνται, καt κινοόμενα καταλλ·ήλως, ύποδεικνόουν ~ &νιχγράφουν κάβε &νά
λογον βαρύτητα. 

τ' &νωτέρω ομως ά.ποτελοuν την θεωρίαν, ή όποία οuτε ΡωμαΊ:Κ~ &λλ' 

οuτε καl Βυζαντιvή πρέπει νιΧ είναι. ΤιΧ εtδη σταθμίσεως βαρών, &ν καi ά.πο 

πρακτικΎjς σκοπιiiς φαίνονται νιΧ είναι νεωτέρας έπινο·ήσεως καl κατασκευ'ης, 

έν τούτοις ά.νά.γονται σέ πολύ ά.πομεμακρυσμένην έποχ~ν, καl στιΧ πρώτα έτη 

της σταθμίσεως, ot π·ηγές της δποίας συμπληρώνουν την ίστορία ένος λαοu 
και τον πολιτισμό, την όξυSέρχειαν χιχl. έφευρετιχότητά. του. Δέν &ποκλείεται 

λοιπον το είδος της σταθμίσεως, νιΧ είχε. καl γιιΧ τ}ιν ά.ρχαίcχν Λά.πηθο, &ρχαΊ:κ~ 
τlς ρίζες, έφόσον τcΧ εtδη σταθμίσεως βαρών έντά.σσοντιχι Κι ιχότd: στον κλάδο 

τΎjς σιδηρουργίας. 'Υπάρχουν ομως πολλιΧ κενιΧ είς τιΧ όποΙα καl ή έρευνα 
προσκρούει. Διότι ά.νο:χριβολογίες κο:!. συμπλέγματα φανταστικών μωρών 

&ντιλ·ήψεων, πού ένδέχετο:ι νΟ: διακρίνουν lί.λλους, ά.πο τιΧ συγγράμματα (;;) 
των όποίων κο:l κατιΧ την γνώμην τοu κο:θηγητοu τοu Πανεπιστημίου τοu Μο

νάχου κ. Μπέργκ <cούδέν έξάγετο:ι συμπέρασμα» δέν ίιποβοηθοuν την διερεό

νηση τοu θέματος, οuτε κο:l συμπληρώνουν τιΧ κενιΧ ot τuχον έκ πο:ρο:Sόσεως 
πληροφορίες ειδικών με την κο:το:σχεuην στατ-ήρων, πλο:στ(γγων, ζυγαριών 

(ζόγι, ζυγαριά., <Sχι σιΧν παράγωγο της ).έξεως ζυγός). Ot ρίζες, λοιπόν, της 
σταθμίσεως κο:l τών στο:θμίων, &νά.γοντο:ι στοvς προΊ:στορικοvς χρόνους, σταθ

μ(α Sε εόρέθησαν στην Κνωσσό, στlς Μυκ~ναις, στην Τροία, πού ~σαν έστίες 

έλληνικές κι &χόμη στην Α~γυπτον. Κατ' lί.λλοuς, κο:l κατιΧ Sιά.φορες παραλ

λαγές, τό σύστημα σταθμίσεως μετεδόθη &πό τούς Λυδίους στ-ήν κυρίως 
Έλλά.διχ, fνθα κο:l καθιερώθη, γενικεuθεν σιΧν &ττικό καl αlγινίτικο μέσο σταθ

μ(σεως. 

Έπl Ρωμαίων καl Βυζcχντινών, μετέπειτα, τιΧ σταθμία ~σαν διαφόρων 

σχημάτων καl χωρlς σχεδον καμιιΧ διαφοριΧ στην κατοπιν~ τους έξέλιξη γιιΧ 
το μετρικό τους tσοβο:ρΕ:ς σύστημοc, το όποΙον κocl σ' lί.λλες χώρες τ~ς ο:ότο

κροcτορίοcς ε!χεν έξελειχθ~. κcχτιΧ το δεκαδικό μετρικό, με μονά.δοc τό γροcμμά.ριο 

κoct στην Κόπρο την οόγγίοc. 'Υπάρχουν βεβοcίως δι&.φοροc είδη ζυγοcριών και 

π)οcστίγγων, τιΧ σταθμιΧ δέ γι' οcότές ά.ποτελοuντοcι &πο σώμοcτοc (τεμ&.χιοc) σι

δ~ροu γνωστοu βάρους, σ' άντιποcρά.θεση τών όπο(ων κoci &ναλόγως το β&.ρος 

στοcθμίζετο:ι. 'Η &κρίβειοc δε οtουδ~ποτε εrδοuς ζuγοcριiiς η πλάστιγγας eγχει-
' γ_ > I λ \ > λ' ~ I \ ~ ~ I ξ τοcι στην aμεσον οcποκ ιση, που οcμετοcκ ητως οιοcκρινετοcι κοcτοc , ,1ν οιοcτοcροc η 

της ισορροπ(οcς, κoct πού κυρίως όφείλετοcι στην προσεκτικ~, έπιμελ~ καl έπι

τuχη κοcτοcσκεuην της κεντρικ'ης &κμ-1}ς κocl τών μοχλών, τών άξόνων κα.Ι. της 
έξοcρτησεως των φοcλάγγων, οτοcν το κέντρον τοu β&.ροuς έπιτυγχ&.νετοcι δια. της 
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μετοικ~ν~σεωc; τοu tσορροπημlνου έπt τ'ijc; φά.λοιγγο:; βοιριδίοu, -:-ό όποϊ:ον με•οι

κινοvμενον ρυθμ.(ζει οιuτην &νοιλόγωc;. 

Ό Ρωμαί:χοc; στα-r}ιρ η καντάρι &ποτελεi:τοιι &πο άνισοοκελη μικριΧν η 

μεγάλ·ην ροcβδον τετροιγωνισμένην, σιδηροcν η &τσάλινη, μήκους περ( τό ~να 

μέτρον κιχ( πάχους περt -r}ιν ήμ(σειαν rντζαν με άλυσιδωτά ~γχιστρα σ-:-ό χον

δρότερο ~κρον, κι lί.λλο ένοι προσκολλημένο οcνωΟεν κιχt παροιλλ-ήλωc; των &λλων. 

Έπt τ'ijc; τετριχγωνισμένης δε ράβδου χαράσσοντοιι ·ή δια(ρεση σε γροιμμεc; κι 

&ριΟμ.οuc;, ot όκι:Χδες η τ« κιλ<Χ: κοιτόπιν ζυγίσεως κιχt οοκιμης μΕ: &νάλογα βάρη. 
Έπt της τετραγωνισμένης κιχt χαραγμένης δι' δποδιαφέσεων κιχt κοιτ« μικρές 

&ποστάσεις σημειώσε<t)ς των &ριθμών, προστtθετσιι κοιτ« -:-Υ)ν σ-:-άΟμιση κινη

τον βάρος, το eoδl (στ<Χ κυπριακά), τό δποi:ον καt ίσοσταθμ(ζει την βιχρvτητα 

τοu ζυγιζομένοu &ν-.ιχειμένοu, -:-οuτο δέ &ποδειχνίιε-.αι &πό τ-i)ν κοι-:-ιχκόρυ-;>ον 

στάση χεντριχης βελόν"'Ις σuγκολλ·ημένης πρός το &.:ypov ένΟα τό ζuγισμένον 

προ·,ον η ιΧ·ι-:-ικείμενον uποβιχσ-:-ιΧζε-:-οιι &πό -:-« Μο <Χ:λuσώοετιχ :Χ.γγιστριχ. 'ΙΙ 

βελόνη &ποτελεϊ: τόν δείκτη της Lσοστσιθμίας τοίί &ντικειμένου πρός τόν &ριΟμ.ό 
των όκάοων, στtς δποi:ες τό &ντιστάΟμισμιχ κιχ-:-« την με-:-οcκίvησ-ή του προσ-f,γ

γιζε. Σημειωτέον οτι έπt τ-'ίjς ράβδου, ένΟοι τό &ντίβιχρον, κινοόμενον &πcιδεt

κνόει τό βιΧρος, έπt των δόο τετρσιγωνισμένων πλευρών, στtς οίιο ποιρι:Χλ);ηλες 

χαράσσονται ot γραμμΕ:ς με τοuς &ριθμοuc; σέ &νάλογον &πόσταση, ποu διιχ
φέρει ή μ(ιχ τ-'ίjς &λλης πλευρiiς, κιχ( τοίίτο γιοιτ(, &πό -:-}ιν πυκνότερ·η χάρχξ·η 

ζuγ(ζονται έλο:φρ6τερα εrδη, ένώ &πό τ)ιν &.ραιότερη βιχρότερο: &.ντικείμενσι. 

'Υπάρχουν πολλ<Χ: είδη ζυγαριών, &λλ' ot Λαπήθιοι σιδηροuργο1 εtδικεό
θησαν μiiλλον σέ ώρισμένο: εί:δη έκ τούτων. Στlς έμπcιρικές μiiλλον ζυγαριΕ:ς 

καt σε ζύγια προικτιχης χρησιμότητος οπως έκεi:να μΕ: &ξονοι σιδηροίίν κι ~να; 
δεtκτη στο μέσον καt στΟ: Μο ώtροι τοu &ξονιχ δεμένους δuό πο:ράπλεuρα δίσ

κους, μέσα στον ένα έκ των δποtων τοποΟετοuν το βάρος καt στόν ~)J..o τό 

προtόν ποu πρόκειται νοc ζυγισθη, ζόγιο: τοc δποi:οι προορίζονταν γιΟ: όπωρο-
~) 'β ~ λ z ' . 'λ • ' β' • \ πω ,ες, μοιννα ηοες, κ .. π. υγαρ~ες γιιχ ε αφρα κυριως ιχρη, π.χ. για χημ~κο: 

προΊ:όντα χ.ll., δέν Υ..οιτοισ-"'ευάζοντοιν, ot δε μεγάλες ζυγο:ριές η κιχ1 πλάσ·ηγγες 
μΕ: τlς δποi:ες και &.σχολοuνται, προορίζονται γιΟ: βο:ριΟ: εrδ·η έμπορευμιΧτων, 

ζώων, χα( βιομηχανικών, χτ-ηνοτροc;>ικών κα1 γεωργικών προΥόντων, ε!νοcι 

δε ot πλάστιγγες οιuτες πολU διαδεδομένες στΎjν Κίιπρο. Έπειδ-/j τΟ: ζuγιστιχΟ: 
οιότ<Χ: ε(δη &ποτελοuν κοιl σήμερον κάποισιν σημαντιχΊjν μορc;>·ίjν στljν βιομηχα

ν(οιν τοίί τόπου, 8έν συντρέχουν λόγοι λεπτομεροuς περιγροιφης της Υοιτασκευης 

των, ή δπο(οι γι« τοuς είδιχοuς τεχνi:τες πού σuνεχ(ζουν, διιχιων(σοιντες τό 

ε!δος τοuτο στην πολυπλόκαμο σιδηρουργικ-/jν τέχ•ιην, ίσως νΟ: Οεωρεi:τοιι πλlον 
&:πλοuστάτη. 

Έκεi:νο πο·~ ό ποιροιτηρητης Ooc πρέπει νΟ: προσέξει ώς προς τ-f)ν κοιτοι

σκευ·}ιν των ζυγ~στικών εLδών ε!ναL τοc πρcχκτικΟ: προσόντοι γιοc τις ΟLάc;>ορες 

πλοκές καl συνθέσεις, fι &κριβ·f)ς διοισίινδεση των έξοιρτημάτων κοιl περισσό-
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τερον ~ γεωμετρικη χα:~ σνγκpι-:ικ~. r.οίι δια:κρίνουν τον κα:τιχο-.ι.εuα:στ-fι -:ων 
ζuγισ-ηκωv τοότωv μέσων, &πο τα όποϊ:α. κα.l ώς &νωτέρω &vα.φέρετσ.ι, έξιχι

ροί:iντα;t ot φιχρμα;κεuτικες για zημικες άνχλόσει; ζυγα:ριέ;, αιες ~μια:υ.-όμα:-:ες 

&κριβείοις, ύδpοστοιτικές, ποίι χpησιμεόοuν για έξιχκρίβωση έλιχφρώv βιχρών. 

, Ασφιχλώς δεν έχει τοuτο σ'Ι)μοισ(ιχν κα:t δbι Yj-::-oιv διόλοu δόο-.ι.ολος ·ή Κ!Χ7:Χ()'.Ι.rοή 

τοuτων 'ά.v ~ ζ·ήτηση βριο-.<ότοιν σε ύψrιλΟ έπίπεδο, γιοιτί <<το μuστικο )) τ-"ής κιχ

τιχο-..<ευΊjς κιχt των έλιχφρών τοότων ζuγιχριων δεν ε!νιχι ~γνωστο στο.Jς ο-ημε

ρινούς Λιχπ+,Οιους τεχνϊ:-:-ες σιδηροuργοός. 

m·. Μαχαιροποιία. 

Το Οέμοι Πjς σιδηροuργίιχς οα Υ .. λείσει με -:ην ιiνιχφορ~ κοιt τ-fιν ϊ.ε?ιγp!Χψ·Ι; 

-:Ύ,ς Κ!Χ":ΙΧσ'.Ι..ευΊjς ολων τών τ.pοϊόvτων τ-ίjς μσ:χιχφοποιtα:ς, πού ε!νοcι τόσον 

πολύ οιαδεδομένιχ στ-Ι;ν 1\uπρο τιi ΛαπηΟιιίιτικα μαχαίρια, καt ποu ιiκόμrι 

σαν λσ:~κ-1; τέχνη σν•ιεχ(ζετιχι, cΧναyομέν-η κι !ΧUτ-fι στον τομέα: τ-ϊjς σι~ΥjpΟUpγ(οις, 

έφόσον ot μιχχιχφοποιοt Λαπ-ηΟι&..-ες ήο-ι:.ολοuντο έκ r.:χ.ριχλλΊ;),ο•.; κα:t με άJ.Ι,α. 

εrδη -:Ύ,ς γενικΊjς σιδrιρουργ(α.ς. 

Ά π ο έπι τρα.πέζια μαχαίρια καί μαχα.φίδια ( σοuγιοcδες) τ-ίjς τζέπης μέχρι 
μεγοcλα: zασιχτ.ομιΧχιχφο: για σ<;>ο:γεϊ:α. κα.l μοcχιχφεζ γιά. κρεοπώλες κιχl 1.ί.λλα. 

εtδικώς για πα.ντοπώλες κα.Οως καί δίκοπες λόγχες κοιτεο-ιιεuοcζοντα.ν στ-i;ν Λoc

m;Oo οιοιρκ&ς ιiπο τούς παλαιοίις zρόνeιuς, κσ:l σννεzίζε-:-ιχι ή -:-έzνη α.uτ-η κα.l 

μέχρι των ·ήμερων μας, εrδrι τά. όποϊ:α κα.τεναλίσ'ι(QVΤ!Χν στΊι•ι I lαγκ•jπριον &γο
ροcν, κα:l ποίι ιiπασχολοuσιχν &ρκε-:-Ε:ς δεκοcδες μα:χ!Χιpοποιών, ot όποϊ:οι σ~ν 

τακτική τοuς &πασχόλ·ησ'Ι) στά. σιδ·ηροuργεϊ:ιχ τοuς ε!χιχν &.ποκλειστικώς ο-ι:.ε

δοv Π;v κα:τιχσκεuήν μιχχο:φιών. Μια σίιν-:ομος περιγρα.φ·fι τ-ϊ;ς κα:-:α.σκεu1jς 

μαχαιριών στ-fιν ΛοcπrιΟο, προ 50ετίιχς τουλοcχιστον, οιιχτuποuτιχι στ-fιν σννέχειιχ. 

Έχρrισιμοποιοuντο όπωσδήποτε κιχτεργοcσιμες άτσοc/.ιvες λΟCμες (βέργες) 

πλΟCτους οcπο ήμίσειιχς (vτζας κοιl πλέον tδιαιτέρως για τοίις σοuγιοcδες, γι.Χ 

έπιτραπέζιοι καί μεγαΜτεριχ μοιχοι(ριιχ τ-fιι; κουζίνιχς. τllσο:ν λiμες διοιφόροu 

πλ<iτοuς καl ποcχοuς δχι ποcvω ιiπο ενιχ δγοοο τ-"ής rντζας, περί τα δύο μέτρσι 

μΊjκος, τlς όπΟLεζ έσΎ)μοcδεUCΧ.V ΠΜtν ιiνα.λόγως τοu τύπου τών μοιχα:ιpιών ΠQ'J 

Επρόκειτο ν0ι κιχτα.σκεuοcσουν, κριχτοuντες σαν σΎ)μα8οupιχ ενα. 8tοιβ·ήτη, ΚL έποcνω 
J !! ·~ I θ - ,), \ ' - Ο - Ο .'.\> σ ι::να. κοπιοt ποu τοπο ετουσιχν στ-.1ν μιοι τρ•.>πα. "ου αμοvιοu, εϋ'Ι)μι.wευοv 

οσες λοcμες ·ί)θελοιν νΟι κα:τεργασΟοuν, ιiνσ.λόγως τ-'ί)ς ποσότητος κcx.t -rijc; πσ.ρα.γ-
λ( Ι θ\ - Ο' J 'λ ) I \ .\. I ,!, γε ας που α. πρα.γμα.τοποtοuσαν. ι α.τσα. ινες .α.μες, σcx.v μακριι::ς τ::ο•J •1σιχν, 

έμοιροcζον-::-ιχν σννfιθως σ-70 μέσο προς διεuκόλuνση τοi3 τεχνί-rη κοιt γtΟι va μ~ν 

ξεφεuyουv ιiπο το κιχμίνι τίjc; φωτιοcς στο όποϊ:ον κα.θεμια έτοποΟετε'ίτο μz-::-&. ..-ό 

σημοcδεμα.. 

'Όταν το σ'Ι)μα.δεμένο τεμοcχιο έκοκκίvιζε στ}ιv φωτιοc, ό μιχχ.ιχιροποιό:; 
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&ρχιζε νιΧ κοcτεργάζεται τοuτο στ' &μόνι 8ιιΧ της σφύρας, σημοc8εuοντά:ς το στο 
πλάτος πού θ:lπρεπε, &ρχtκώ; -;ο &νω μέρο; τοu ο-ημοcοεμένοu -;μ·ήμοcτος -..r,ς 

λάμας, ΠΟ'J ο· &ποτελοϊ:ίσε τ-f;ν λ!πί8σι τοu μαχσιιριοϊ:ί, τοϊ:ί όποίοu συ·ι~Οως -η 
μ(σι πλεuριΧ 00: κσιΟίστατο ο:tχμηρ·}ι κο:t το κάτω μέρος τ-Ίjς λεπίοας, μικρότερο 

και λεπτότερο, πού θιΧ έcpσ.ρμόζετο στ-}ιν λοcβ-ή. Κι ένώ έβγαζε &πο τ-}ι φωτιά 

το ένσι σημοcοεμένο κομμά.τι -..r,ς &τσάλινης λ&.μοcς, τοποθετοuσε ~λλο, κoct το 

κοcμtνι ~νιχβε συνεχώς, κοcΟως ό μοcχιχιροποιος έσυνέχιζε voc σφupηλοcτεϊ: το 

κοκκινισμένο &π' τ-}ιν φωτιa &νταείμεvο, μέχρι πού va τοϊ:ί 8ώσει το κιχτά:λλη

λο, ιΧνιΧλογο σχ~μοc κιχί μέγεθος, κοcτεργιχσία, πού γιιΧ κά.Οε μιχχαfρι, γινόταν 

:Χρχικώι; &πο τ-1) φωτιιΧ στ' &μόνι κοcί με -:+,ν σφ•jp:χ για: τρεϊ:ς Υι κocl. τέσσερις 

φορές, όπό-:ε κoct στ-}ιν τελεvτσ.ίιχ ζεστιχσιά:, έκόβετο στο κοπ(οι &πό το μέρος 

πού είχε προ·ηγοvμένως σημαοεvτεϊ:. 'Όταν έτελε(ωνε -η πρώτη αύτ-ή φά.ο-η 

κι ολα έκόβοντοcν, τότε ένοc προς ev:x κoct κ:χτa τον r8ιο τρόπο, έτοποΟε•οuσοιν 
ένιχ)J,ιΧ:ξ τΟ κάτω μέpοι; σ":"'f}ν φω-:ιfi, ΠΟ'J «νοιβε μόνο μέ ξuλοκά.pβοuνα, κι έγ(

νετο -η χ:χ-:εργο:σίιχ-έπιμ~κuνσ-η κοιι λέτ.τυνση -τ'ίjς λο:βίοος, πού μέ μικp·f) 

προεξοχ-η τ-ϊjς λεπίοιχι; τ-}ιv κοcΟισ-:οuσε στενότερη. 'I Ι φωτιri, λοιπόν, τ' &μόνι, 

ή σφόρα έχρ·ησtμοποtοUντο γι<i τήν πρώ"':'η cp&.σYJ ":"'"'ηζ κατερy~σ(~ζ -:ών μ:χ-

χο:ιριών. 

"Υστεpο:, κοιt σέ οεύτερη φάση, ολα: τ<Χ σφuροκοπηΟέντιχ, έτοποθετοϊ:ίντο 
' 'λ ' ) ~ Ι ' ' ' ') ' ι - -κοιι ποc ι σε μιχ ,οcκ,, φω·ηα, ποu παρ-ιjγετο μ ε ,α;φρη κ~v-ηση τοv φuσεροu, 

eμενοιν μέχρι ΠΟU 'ΙcΧ ΚΟΚΚινίσουν, Κ:Χί Κατόπιν τcΧ eρpιχνοcν σ-:0 πχτωμοι νcΧ 

κρuώσοuν. 'Ότιχν οε έ-.φύωνοιν έτρuπιώντιχν στο τμ-'f,μοι τ-Ίjς λοcβ-'tjι; κι &νοcλογιχ 

μέ το μέγεθος κοιt το βάρος τοϊ:ί μοιχαιροϊ:ί, cΧ:πο μιιΧ τρύπα γιΟ: τοuι; σοuγιάοες 

καί, γιιΧ τιΧ μσ.χαίριοι Μο κοιt περισσότερες τρύπες στρογγύλες έπρεπε ν' &νοί

ξοuν cΧ:πό προικ-:ικο έργοιλεϊ:ο, τόν ζοvμπa (ιπιΧ κu;-;ροcί·ηκοι}, κοι!. uοτερ' &πό 

ΤΟ τρύπ-ημοc έπρεπε νοc γ(-ιει τ' UJιτίJιαγμα, έ/.ιχφρο κτ\ιπ-ημα στ' άμόνL μ'έλοι

ψρ~ σφύρα, γLoc νιΧ κιχθο:ρ(σει χά.Θε μετοιλλικ·}ι cΧ:κοιΟο:ρσίοι, ποu έο'ΥjμLοuργεϊ:το 

cΧΠΟ τ-~ν φωτιά:. Στη σuνέχειοι ιΧpχLζε το ξ·ηροσφvροκόπημιχ των μο:χιχφιών 

cΧ:πο το E'Jt:Ι. &κρο στο ~)),ο, το μέ-:οιλλο έκ:χθχριζε, έσυμπuκνοu-:ο ΚL έλεπτuνετο 

ή κοπτικ·η πλεvροc τΎjς λεπίοιχς. '. \ κολοuθοϊ:ίσε σ-..}ι μέγγενη τό λιμά.ρLσμιχ 

των γίιρω πλεvρών, ΠΟU μ.' αίιτο mοιφνε τό τελLΚΟ O"'J.-'tjμoι τοϊ:ί είοοuς τοϊ:ί μοι-
- " I > 1 .~ I I 1 ~/λ I d 

χσ.ιριοu 'Yj σοuγ~ο:, κι ο:πu τ-,1 μεγγεν'Υj στον κινητu ζU ~νο ποιγγο, uπov σφ·ηνω-

μένοι, έλίμοιροcν τίς ouo έϊ.L<;JΟC'Jειες -:-7,ς λεπίοοcς τών μοιχοιφιών, γιοc ν' άρχίσεL 

κοιτόπLν το ψιλοpίν-ησμο: κοιt τ' &κόνισμοι της οιtχμ-ηροcς &κρης μέ λεπτ-}ι ρ(νη 

κοιι ν' &.κολοuθ·ήσεL άμέσως τΟ β~ψ·ημο με το βράσLμο στ-ή ψωτ~cΧ τ-Ίjς ΚΟΠΤLΚ~ζ 
ιχlχμ-ηρaς πλεuρ&ς κιχt το βu0Lσμιχ σ-:-0 νερό, κοιτcΧ τον -:-ρόπο πού προοιεγροcφη 

f,δη γιιΧ την βoc(j''fJ τών ορεπά.νων. 

Στο σημεϊ:ο οιίιτο ~ρχιζε -η κι:ι.τεργοισία τ-ης λοιβ-'i)ς τών μοιχοιφιών, τιΧ συ
στοιτLκιΧ τ-~ς όπο(ας κοcπως πεp(εργοι, γLο:τt οεν ~σοιν cΧΠΟ ένα κοιt μόνο UλLκό, 

1\ηλοιο·f; γιιΧ: πιχpοcδεLγμιχ άπο ξύλο, άλλιΧ τίς πιο πο)),tζ φορές, ά:πο βρασμένο: 
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κόκκιχλα ποοιών μοσχαριών ~ &.πο κέρατα κριών καl τράγων, ποu τιΧ τελευταίοι 
ιΧφοu τιΧ έβρσιζαν στην φωτιιΧ lμιχλαχοuντο κσιt σφίγγοντ&.ς τσι στη μέγγεν'Υ) 

έτεμσιχίζον-:-σιν &.πο καμπύλο στερεο μσιχαϊ:ρι χοιt lσιC:>νοντά.ς τσι μέ ouo τρεί:ς 
\ \ ) έ ' , β \ 1 ξ ' • ' _l χ-.ιτσι τις π ,ευρ ς των κιντ,σεις, εχο οιν την τuχuν προε οχ'Υ)ν, χι σινοιμεσσι = 

~ 1 
• ι~ · · ' ζ ο · 3. • ' ζ ' • • λ • ουο πσιχισι σ οερσι τσι επιε σιν, χσι ως •1σοιν οιχομΊJ εστοι, γιοι μεριχα επτοι 

στlς μέγγενες. Toc χονοροc Υέροιτοι τών κριών έτεμο:χ(ζοντοιν μέ πριόνι προτοu 
νιΧ βροιστοuν στην φωτιά., χιχt οπως τιΧ &.λλοι με το rσιωμά. τους στη μέγγεν'Υ), 

έχ(λθ.Χριζον τlς πλευρές με τό κυφτερό καμπύλο μαχσιί:ρι, lνώ προτοu πιεσ

Οοuν, έσχίζον-:οιν μέ τον σβυ.vϋ. (πριόνι) σέ βάθος &.νά..λογο τfις λεπίοοις τοu 

σουγιοc ~ τοu μήκους τοu κάτω μέρους Π)ς μεγά.λ'Υ)ζ λεπίοοις τών μοιχσιιριών. 

'Όσον γιοc τιΧ βρασμένοι κόχκοιλοι μοσχαρίσιων πο8ι<7>ν έχόβοντο:ν σέ στενόμακροι 

μεγέ01J μέ <<σβσινά.•>, χοιt λευκιΧ οπως ~σοιν κοιτεργά.ζοντοιν μέ την ρ(ν1J, προορι
ζόμενοι γιοc τlς λοιβές έπιτροιπεζ(ων μοιχοιιριών hrl. παραγγελίq., στη βάσ-η 

τών όποίων χι άπ' δπου &ρχιζε ~ λεπίοοι, έκολλοuσοιν μάλιστοι σ' &.μφότερες 

τlς πλευρΕ:ς τεμάχιο χσισσιτέρου. οι λσιβές μεγάλων βοιριών μοιχοιιριών έγ(

νοντσιν &πο εlοικο ξύλο στερεό, τοc έπιπρόσΟετοι οέ σιuτοc κσιτοισκευάσμοιτοι ποu 

κοιρφώνον-:οιν στtς &κρες τών μοιχοιφιών, στην κυπριοιχΥι διάλεκτο έκιχλοuντο 

μαι•ίκια άν-:l λοιβές μοιχοιφιών. Κοιl. προτοu έφοιρμοσΟοuν μέ -:ο κάρφωμα 
στtς βάσεις τών μοιχοιφιών, έ).ψοιρίζοντοιν κο:λώς άπο ριΧσποι κσιl ψιλορίν'Υ) χαl 

άκόμΊj έξ(νοντοιν μέ τεμαχισμένο γυοιλt ~ γιοιλόχοιρτο γιιΧ νοc κοιθίστοιντοιι yuοι

λιστερά., κο:θοιριΧ, λεπτοκατασχευο:σμένοι. 

ΣυμπληρουμέV'Υ)ς κσιl τf.ς έφοιρμοyΥjς τών ξυλ(νων, κοκάλινων χαl κεροιτ(

νων λσιβών, ot λεπίδες των μοιχσιιριών θοc έπρεπε νιΧ χ-.ιΟιχρίσουν, γι:χτl μέ το 

βά.ψ'Υ)μο ήλλο:ζοιν χρώμα. Ko:l προκειμένου γιοc έπιτρο:πέζιοι μο:χσιίρισι έκο:Οοι
ρίζονταν μέ ψιλη ρ(ν'Υ), τ' άλλοι μέ λεμόνι χοιl τρ(ψ'Υ)μο μ' άνοιΟρο(κοι βουτηγμέ

ν'Υ) σέ μ-.ιλο:κη σκουριά.. 'Αχολουθοuσε τελευτοιϊ:ο τ' &.κόνισμσι κσιt το λιΧο,ι>μσι. 

Σ1Jμειω7έον δτι το τρύπημο: των λο:βών ~ χεριών (μιχνικιών) έyίνε-:ο μέ &.ρt8σι 

ποu ot μο:χο:ιροποιοt κιχτcισχεύοιζο:ν κι &.πο τlς τρύπες π' άντ(χρυζcιν τlς τρυ
Π'Υ)μένες των λεπίδων άκρες, μέ σιο'Υ)ρο στρογγύ) ο σύρμοι, έκά.ρφωνο:ν τlς λαβές 

στο &.τσά.λινο μιχχο:i:ρι οtοu8ήποτε εtδους, έλειοι(νονταν οέ σέ σ'Υ)μεϊ:ο ποu νοc μην 

ξεχωρίζει το χέρι &.πο την βά.σ'Υ) του. Έπtσ'Υ)ς προτοu κcιΟοιριστοuν ot σουγι&.
οες έχαράσσοντο:ν έλιχοειοεi:ς οιακοσμ"tjτικές γρο:μμές στην έξωτερική τοuς 

έπιφά.νει:χ, tδιαιτέροι οέ προσοχ-1] παρείχετο στfιν κ-.ιτασχευην χο:σοιπολογχών 

~ στιλέττων, ot λοιβές -:-ών δπο(ων έφερο:ν χο:ΛJ ωπιστικές ποιριχχο:ράξεις. 'Όλα 

τιΧ εtδΎ) μα.χαιροποιtο:ς κ<Χταοκευά.ζονται άκόμΎ) καl σήμερον ποιρόλο ποu τιΧ 

εuρωπο:ϊκιΧ ΠλΎ)μμυρ(ζουν την κυπριο:κην Άγορά.ν, σχετικώς 8έ κ'.tλη ζήτησ'Υ) 
πcχριχτηρεϊ:τcχι γιιΧ μο:χο:ίρι-.ι κοuζίνο:ς κο:l μά.χο:ιρες γιοc κρεοπωλεϊ:ο:. Δέν ύπά.ρχει 

βεβαίως άμφιβολ(cχ ο-:-ι χσιt τιΧ εro"f) οιuτιΧ, ποtι γιιΧ cχtώνες πολλούς βρ(σχοντο:ν 
σέ χο:θ"Ι)μερινΥj χρfιG'ΥJ, οέν Ooc κατο:σχευά.ζωντα.ι πλέον γιΟι νοc έκλείψει μcχζl 

μέ άλλα κι ο:uτο το ε!οος Π)ς λαϊκ~ς τέ-,<.ν'Υ)ς. 
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Π". Έκπρόσωποι στά εtδη σιδηροuργ{ας. 

Άπο το πλΎjΟοι; τών φημισμένων έκπροσώπων στοc εt8'Υ) σL8'Υ)ροuργί«ς, 
λόγ<:> στενότητος χώρο'.J, είναι &8όνα>ο νΟι σuμπεριλ«βει η παροtίσα 'Έκδοση 

την πλ'Υ)θύν ολων των γνωστών σι8'Υ)ροuργών της Λαπ~θοu, ιiν μη προ'Υ)γοu

μένως, της τελεuτι.tίιχς 100ετίιχς. Δέν μr.ορεϊ: ομωι; και νοc μην &ναφέρει μερι

κούς έξ αύτών πού -ήσχολ~θφαν σέ 8ιαφόροuς ει8ικούς τομεϊ:ς της ιπt μακρούς 

ιχtώνες πατροποφά.δcτης λιχ;;κ:ηι; αύ.:ης τέχνης, έφόσον &πο προγενεστ~ροuς 

Εt8η σιοτιροupy!cχς κcxt ξuλοuργικ'ijι; (άροτρο, σκcχφτη βούρvcχ γιιi ζόμωμcχ, σκcχμμέvο 

σcχν(οι γιιi ψωμιά, ξύλινcχ φτι&ριcχ, οοuκ&vη γιιi τb άλώvισμcχ κ.&.) χρi]σιμcι γ~ωργικιi κuρ(ωι; 
εtοη, με~ιχξ•j ~ωv bπ!J(ωv κ:χι κόσκιvιχ. 

π«ριλαβαν τ-fιν σκu>ιiλη γιοc νιΧ την παριχδώσοuν σ' έκα-:ον-:ά.δες ~λλοuι; σu

νεχιστές -rijς σι8'Υ)pοupγ(ας. rι' αuτο καt ΚαμιcΧ παρατ-ήρ'Υ)ση :η σχόλιο θcΧ. 

λ'Υ)φΟ:η δπόψη γιιΧ παράλειψη όνομά.>ων πού δέν σuμπεριλαμβά.νονται στl.ι; σελί

δες αvτέι;, χωρtς VcX παραβλέπεται τό γεγονος οτι τcΧ πρόσωπα έκείνων καt τών 
προγενεστέρων οιέ8ωσαν τις τέχνες και έο'Υ)μιοvργησαν τιΧ θέματα, στιΧ δποϊ:a 

ή 'Έκ8οση αύτ-fι &νιχφέρεται. "Αν λοιπόν χιχνεtς ένδιατρίψει στο &πώτερον 
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παρελθόν καt στιΧ τέλ"Ι) τοu IIJ' προς -:-tς &ρχές τοu I Θ' αίώνα:, οeν Ooc πρέπει 
' λ ',1. 0 0 έ ' ' 1 

- ' ό - I ' ~ ' να παρα: ειψε~ ν αναφ ρει τα ονομα-:-α μερικων, οι πο~οι κχι σαν σιοηροΙJργοι 

'ήσχολ~θησαν Ο"'..(εοον με ολους τοuς τομε'Lς τΥjς λαϊκ'ijς σι8ηγουργί«<; καΙ. ποu 
έκλ"Ι)ροδότησαν τΎjν τέχνην των σe άλλους νεωτέρους των. Λύτοl ~ε ε!νιχι ot 

άκόλοuθοι: ΠαπασιΧββας Χατζ"Ιjχριστοοοvt.οu, Χα:τζ·ηπαντελ'ijς ΣιΧββοι Μα
χαλt.ετζ-ϊjς καΙ. Χατζ·ηττοφ:ης 1\Ιαχαλλε-:-ζ:ης, ot άδfφοt Χα.-ζηγιιΧνν"Ι)ι; κα1 Κυ

ρι:iκος Χα:τζ·ηπα:ν.-ελΥ,, οί Χρισ-:-όδουλος Καρα:τζiΧς (Ι<cχριΧττοουλ"Ι)ι;) χοιt ό 
Χα-:-ζηκωνστοιντ'ijς Μαχαλλετζ'ijς Ζcχρσ.πcχτιΧκης, κσ.θως κσ.t ot Χατζηγιάγκος 

Χατζ·ηγιώρκοu, ΓιιΧνν"Ιjι; Χοιτζ"Ιj.-τοφΥ,, Χα-:-ζηχα:ρα:λοιμπΥ,ς Χοcτζψτόοuλοu (έγ

κοιτcχστα:θεl.ς στ-ήν Κερvνεια, υίός σ.ύτοu δ Π ολ\ικcχρπος Χcχτζ"Ι)χcχρcχλcχμπ-~, 

πού κατεσκεvαζε κιλοc γιοc μέτρησ-η τών σιτ-ηρών) ό Γι:iννης ~Ιαχρvγια:ννη 

κοιl Σ.-cχuρΎjς Περcχ.-ικός (έγ-/.cχ.-οιστcχθεlς στον KcxρcxβiX). Ot άνωτέρω έΟεω-
- ' 3". • λ' • ' ! .... ' ρουντο πρωτομcχστορες, •1σcχν cχπο υτως cχγρα:μματοι, ε χον ιοικrιν των τzχνι-

κήν διιΧλεκτον ώς προς τtς όνομοισLες -:-ών δια:φόρων έργcχ/ιείων κcxl είοών πού 

κα:τεσκεvα:ζαν, τοc όπο"i:οι ήσαν γενικΥjς φvσεως γε<ι>ργικιΧ, οίκοδομικιΧ, ξυλουρ

γιΥά, ΟLΚιακ:i, Κ"Ι)ΠΟυρικά, έμπορικιf, σιδr,ροuργικοc είδη ΚοιL έργcχλε!:ιχ. 

Στον τομέα: τ=ϊ]ς Όπλοποιίιχς, σοcν πιχλοιιοl. &να:φέροντιχι: Ot Τζφχιχλλης 
Χcχτζ"Ι)παντελΥj, δ ΧοιτζησιχββΎjς Χατζ"Ι)χριστο8οvλου, δ υί6ς του Χριστόφορος 

κα:1. ot νεώτεροι -:-οvτων Άχιλλέα:ι; Χιχτζ·ητ.-οφη, δ uίός του Άνορέα:ι; χα:t ό 

Κώστας Χ. Σιιχμπέτας. Ώς προς τοc rεωργικοc έργοιλε"i:α: xcxl. εtδη μ"Ι)χανημά
των βcχρειiΧς σιδηροuργtιχς ot Χα-:-ζ·ι;γιάγκος Στρογγυλός &κόμη κα:Ι. σε εtδη 

τ-'ης Να:υΠ"Ι)γίοις ώς κcxt ot &ο)φοt Στρογγυλοu, ποu έγκα:τεστοcΟΥ)σαν στ-ήν Κε

ρύνεια:, ot Χρύσανθος, Γεώργιος, Κώστας, γιΟ: μάγγανα: {οcλακοcτια:) πηγα:διών. 
κοcγχελλιχ δια:φόρω•J εlδων γιοc μπαλκόνια:, κα:γκελλόπορτες x.c<. Έπίσ-ης γεωρ

γικά: είδη ΟCΠΟ:Ο"'..(Ολοuσαν καΙ. τον μοιθ"Ιjτ-ήν τοu Χιχτζηγιοcγκοu Στρογγυλοu, 
τον Κώσταν Κατάλιcχκον, ίδια:ιτέρως τΟ: μά.γ-rανcχ. Με ολα: υι.εδόν τοc εtδη των 

Γεωργικών εlδων "ήuι.ολε"i:το κcxt δ Για:νν'ijς Χιχτζψτοφ'ij <<Μιχζοχώστης», 
κοι1 ίδια:ιτέρως με έργcχλε'Lιχ γιΟ: οίκοδόμους κα:t ξυλουργοvς, ώς έπίσ-ης χα:t γι<Χ 

ποφόμοια εtοη δ Χα:τζΥ)χωνστιχντ-ϊjς Λοιδόμμα:τος, οι υtο( του 'Λχιλλέας και 

Ποιναγιώτης, ό ΚωστΥjς Χοιτζη-:-τοφΥ,. ΠετρΥjς Πασια:ρδ:ης <<Καουροcρης». 
'ΑβραΟ:μ Χατζ"Ιjττοφ'ij κ.ιΧ. 

Ώς προς τcΧ εί:δ"Ι) στιχθμίσεως, Ζυγιχριές, Στατ-~ρες κλπ, ήu..(ολοuντο ot 
Χιχρ:iλοιμπος ΦεσiΧς, ΣιΧββιχς Χρ. Κιχριχτζας. ' .\ρισ-:-όδ"Ι)μο::; Χ. ΦεσiΧς, Διονύ

σιος Χρ. Κα:ριχτζiΧς, κα.ι σήμερον οcσχολοuντοιι στΎjν Λευκωσίιχν, ot Νικόλαος 
Χ. ΦεσiΧς σε βιομ·ηχιχνικον έπ(πεοο κ~Ι. πcχρ' αuτ<;> δ Δ"Ι)μ·ήτρης Διον. Κιχρcχτζiς, 

ό 'Λ νορέcχς Δη μ. Λα:π-ηθιώτης κα:t δ Κώστας Χα:ρα:λ. Σια:μπέτιχς μετcΧ τoij 

υtou του Χρ~στοΙJ, πού ε!να:ι καt συνιΧμιχ έπιοιορΟωτει; όπλων, συγ-.ι.ολλrιτές 
διcχφόρων μετάλλων, έφιχρμοστές, -:-ορν«δώροι. Πολυάριθμοι ήσοιν οί &σχολοu-

' ~ ~r .. , , , ... , , - , , 
μενοι με , ,1ν ι' ιχχοιφοποιιοιν και τ-ην κατcχσ-ι<ευην ορεποινων, εκ των οποιων 

&νοιφέροvτα:ι ot άκόλουθοι: ΓιωρκΥ,ς Χα:τζηχριστοοοvλοu, δ υtός τοu Θωμ~ι;. 
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Χαράλαμπος Χο:τζrικωvστο:ντη, Ναόλ~ς :Χ. Μο:uροζάμπfjς, Πε7pΥ,ς ΠάτGαλeιc, 

Σ-;ν/J,:;,ς 'λ ν~Fέα, 'Αχιλλέα ς κιχl :\ΙελΊjς :ΧατζΊjκωνσταν-:-~. Χαρ:χ.λαμ;;;<ιu~ι καl 

Χριστό~eιuλος Κωφοu κο:l ut6ς τοu, 'Αλέξο:ν~ρ:>ς κσ:l Σάββας ~lέτσιοu, :χ~τζη

γιάvv'ηι; Χσ:τζ'ημιχο:fιλ, Σάββας Διο:οuρΊjς, ό ΣωτΎ)ριος Χιχτζ"Ι)τ-:-οφΊj τιΧ -:-ροιπε

ζομάχο:φοι τοu όποίοu έβραβz•)θησιχν σε ~ιεθνΊj 'Ί'.:κΟεση zεφων~κτικί.">ν εt~ών 

στό Λον8Lνο, κ.~. Με την κιχτο:σ-.ι.εu·~ν δρετ.άνω•ι f,σχολοu•r:ο με-:-αξi.ι 7.λλων 

ot ΓιωρκΊjς κιχl ΤτοφΊjς Χά.βσ:ρος, Γιάννης 'Ανδρισ:νοu, ΧιχριΧί. Σιοιμπέτιχς, :Χσ:

ρ(τωv Χιχτζηκωνστο:ντϊj, ΝεοκλΊjς Γ. Lπα•Jός, Χαρά.λαμπος Χιχτζ'1)γιοικο•;μ1}, 

'Ιλαρίων Λοtζοu, Γεώργιος :Χιχτζ·ΙJλία κ.~. Έr:ίG"f):: για σιδ·rιρο•Jργικ?: -:-εχνικα 

εL~'1J f,σ-ι.ολοuν-:-ο ot Σ~ββαι; κιχl Θεr.ι?iV'tjι; '' 11 ?«tστος, b Σriββιχς 'lωi•ινr.ι•J 

«Μιχστοράκ-1)ς)>, ό Γεώργιος Λοuκα. Ι,ι?: είδ·η έλιχφροτέρας σιοηροuργίας, σιΧ.ν 

γιιΧ παρά~ειγμα, ροδά.νες γιιΧ ~οuλάπες της ν·ημιχτοuργίιχς. γιιΧ σιο·ηρες γωνιες 

τών μιχκωκίων για το•)ς &ργαλειrιίις, σμίλες για r.λέξιμο. r.έ-:-οι/.α ζώων και 

κιχρφιιΧ. πε-:-α).ώμιχτος κιχΟως κ~Δ μεγάλα. Υ.ιχρ?ιιΧ. ΙJiζε:; &π?J σίί>·ηρο γι:Χ τlς 

ποο(νες τών χωρικών, ot Γιάννης 'Λνορισ:νοϊί, ΝεοκλΊjς Γ. Lπιχνός, JlιχuλΊjς 

Χιχτζ'1Jττοφσ:ρΥ,, Θωμας Χιχτζψ-:-οφΊj κ.&. ΆφΟr.ινοϊίν, λοιπόν, σε δλοuς τοuς 
κλάοοuς τr,ς τέχν-ης ιχίι-:-Ίjς ot σιοηρο•Jργοί. μετιχξ•) -:-ώ•J όr.οί<·>ν οί Πε-:-ρ:;;ς Κιχ

ριχτζοcς <ιΖιχρ:;;ς)>, Ιlιχνοcγος Κσ:ρατζιΧς, ΙfετρΊjς καl K<f>G7o:ς Χιχτζ·ι;ττοφΊj. Τ:1.κ'Ιjς 

Χιχρ(τωνος, ΓιιχκοuμΊjς Χιχριχλάμποuι;, Π ετρΊjς Σιοuτας, ~άββιχς Θεμισ-:-ο

κλέοuς, Κωστ'ης Ίlλ(α Νικ"Ι)φόροu, Il. Νικηφόρο•J, οί άδ/φοl Στuλλ'ίjς κιχt Ττο

φης Πιχφtτη, ~~~λ-:-~άοrις ΚοuννιχπΥ,ς, \ε•Jτ~ρ·ι;ς Κα.7Gιχμπ+,ρτ:χ:;, ot νει;;-:-εροι 

τώv όπο(ων συνεzίζοuν την τέχνην των. 

ΊΆUΊΌλΙΙΑ 

'Λr.ο -:-οuς τ:ανιΧρχο:ιοuς χρόνοuς. ·ή τέz.•πί ιχίι-:-ή, άr.ιχσ-ι:ολο\Jσε -;οi.ις x~~κCJuς 

τεχνίτες τ-Ίjς Λιχπ+,θοu, γιιχτι &ρχικώς ή προμ·ήΟειιχ ξ·.Jλων ήταν οcπα.ρσ:ίτψος 

προUπόΟεσις γιιΧ στέγιχσ~ν κιχί. σ>J'ι τί;) χρόν<J> το προ·ίον έκ τϊjς ξ1JΙ.ε•Jσεως zρ·ή
σιμο κα.ί. άναι..ια.ϊ:ον γιιΧ τον πλr,θuσμό 7ΙJζ. • λπο τί.ς r.:χροιr.);ήσιες r.•Jκνό?u-:"ες 

βοuνοκορφες τοu Κuπcφισσόβοuνοu, τοu Λιβ:χοιοu καl τοu Κόρνω, ot λ:χπ·ήΟιοι 
'λ ό ' ο ι ' • ι ~ . ' ' ,. λ ' ι . λ έ u οτ μοι επρομ·ΙJ εuονταν την ιχναγκ:χ ιχν οι σ:uτοuς ζU ε o:v, ιχποτε οuμ ν"Ι)ν 

&πό χονδροστέρεοuς οίιριχνόψ"Ιjλοuς κορμοuς πεύκ(ο)ν, έλατοκυπά.ρισσων κι έλα

τοποίιρναρων σιΧν πρώ-:-ι;ν &κ:χ .. έργ~στον uλrιν, r, r.ρομ·ί;θzιιχ .... ~ς ό~οί:χς έσu

νεχ(σΟη κα.ί μέχρι το.Jς πρόσφα.τοuς zρόνο•Jς. 

')'λοτομ(ιχ βεβαίως σ' ιχuτ-fι τfιν περ(πτωσι έχει μετιχφορικ-fιν έ:ννοιιχν, οιιΧ 

τον λόγον δτι μπορεί: νιΧ λογισθ:ιj σιΧν μιιΧ ώλοκλ·Ιjρωμέν"Ιj τέχνη με τΎ;ν έκκr;π-fιν 

άr.' εUΟεία.ς άπο το Μσος κορμών δέν~ρων, διιΧ το::Jτο κ:χί. Ί; •)λο-:-ομί~ μ:1.λλον 

έξuπιχκοuει -:Ύ)ν έννοια.ν ..-Γ,:; έχ.με7σιJJ,είισεως -:-ων ~ιχσών. ' \ποτελεϊ: Gμως 

άπιχσ-..<.όλ·ησιν κιχl άπιχιτεϊ: εtδtχεuσιν ή προμ~Οεισ. οασικΊjς uλΎJς προς έπεξερ
γο:σ(αν κατόπιν έπι.λογ-Υjς δασικών ·'Pj κσ:ί. ιδιωτικών οέν~ρων άπο μέρ"Ι) ΠΟU 

r.αρο:μένοuν διαρκώς διχσοσ-..ιεπ-ίj, ?UGικώ:: άνιχπτ\ισσον-:-ιχ χρ·ήσψα. ~έν~ριχ. οί 
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χον~ροκορμcΛ -:ων όr.οίων ιi<po;:J έσr,μα:δεvον-;:χν ιir.b ~α:σονομtκοuς ύr.:χλλήλους, 

ιiπεκόr.-:ον-;α:v ιir.o ε~~ικο•)ς •'.ιi.ο-:όμους. μz -:-f;v χρ'fιrnv πελέχ.εων ιiπο -:-},ν έπι

<pά.νεtα: -:-ou έδά.((Ο'Jζ. K:x-;-z r.ρr>-;~μησιν ·ij έκκι:>π/ι έγίvε-:ο κα:τd: -:ο•)ς χεψεptνο•)ς 
μ.Υινες όr.6-:ε ό χυμος τών δένδρων όλιγοστει):::ι, μέ τ-Ιjν έχκοπ-Jιν δΕ: οί κορμοί 
άποφλοtοuντιχv έπί τrJij έΜφους. i\IE: τ·Jιν ά.ποφλο(ωσίν τcι.Jν, ot κορμοί έκόπτον
το σΕ: άνfι.λογο μηκος Yj ιΧψ·ήνοντιχν όλόκ)>ηpοι κιχ! άνσ.λ6γως τ-ϊjς χρ-ήσεώς ":'(ι.)V. 

'Λφοi3 πα:ρέμεvα:ν στό eδιχφος έσι.ιζοντα:ν μΕ: πρtόνι σε έπtμ·ήκεις σιχvίοοις η 

με":"ε<pέρο•Jτα:ν σ-:-Ιjν άγορά σd:ν κα:τεργα:σμέν"t) Yj κα:l άκα:τέργα:στος ξ•;λε(ιχ. ' Η 

?ι.ν-;οχ·f;. πο~ότ-ης κα:t ο~~pχ:::ια: -:-ϊjς δα:σικΥ,ς ξuλε(α:~ έξα:ρ-:οc":":Χι κυρtως ιΧπο τ-Jιν 
:Χμεσον ά.-:οφλο(ωσι κα:l άr.ομiκρ•;νσt -:-ηι:; έκ ":'ou έ~i?Ο'Jς. -:-Jιν προφuλιχξt κα:t 

-;:χχ:::ί.α:ν ά.r.οξ·ί;ρ:χνσί -:-ης στό ύr.tχιθρο. 

Ε!νtχι γνωσ-;ον ο-;ι σέ r.oM πα:/.α:~ο·).:; χρ6νr;υ.:; έγίνε":'ο άπο -:-rι'J Λά.πηΟον 

·,. • ι: ' ' • ·ι> β · ' • '" ' • <t> ' ο· ·., 6 εc,oιyωylj c;,u ,ειοι::: στ-fjV >ΙΧ •;λωνοι, στη ._,ινευ"t), στ-ΙJV οιvικην. ι u,.οτ μοι, 

ε1.οικεuμέvοι τόσο σ-:-f;v έκκοπ/ι οσο κα:t στΎjν έπεξεργοισία: τ-ίjς ξuλε!οις, πα:ρέ
διδιχν στην ά.γορά.ν, ά.νά.λογα: σΕ: μ.'fικος, πλάτος κοιl πά.χος τεμά.χtοι χρ·ήσtμ.ιχ 

γιά. κ&.θε περίπτωσιν κο:! άνο:λ6γως τ-ί]ς κοιτο:σκεuης των άπο:ρο:tτ-};των έκ τ-ϊjς 

ξυλεία:ς εtδων. Ko:l ~σο:ν πάντοτε &νιχρίθμ.·r,το: τά έκ τ-ijc; ξuλειοις κιχτιχσκευιχ

ζ6μεvιχ εf:ο-η, τά. 6πο7.α: κιχl 6 κα:Οεlς άνο:λογιζε":"ιχι χωρίς νcΧ ε!vιχι ά.vά.γκΥ) νά. γίν-Ιj 
έν-;ιχuθιχ tδιιχίτερ-η μνεία: δι' έ!νοι εκοιστον ε!δοc; κεχωρισμένως. Το Οέμ.α: άφορii 

-:-ίjν ύ/.eι":"ομ.Ι.χ σιΧν ιΧr.ιχr;χό);ησ~. υ.ι.ετικ·Ιjν μέ οία:ν8·ί;ποτε λιχϊκ·Ιjν -:έz'rr,ν, χωρ~ 
-:-ίjν όποί:ι•J ο.J-;ε ·ή V!X'Jϊ.Yjyίιx Oi -ίjκμα:ζε μ·ή":'ε ·i; rλκο8ομικ-ί;, -ή ξuλοuργικ~ κα:l 1j 
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έπιπλοποιtιχ θιΧ εύδοκψ.οuσιχν όποuο+,ποτz ~χι μόνον σ..-Ι)ν πρωτοποροuσιχν 

σε τέχνες, &:πο τοuς πιχνιΧρχιχιοuς χρόνοuς, ΛιΧπ·ηΟον. 

Λόγ~ τών πιχριχκειμ.ένων πuκνοφuτων διχσών, ποu νο.-ιοδuταώς πzριέ

βιχλλον την ΛιΧπr,Οοv, ή uλοτομίιχ uπΊjρξε σ-.(εδον συνεχ·ής, άJλ' οχι κιχt στόν 
~οιο π&.ντιχ ρuθμ.ό, γtοιτt ή προμ+,Οειοι διχσικης ξuλε(ιχς ούδέποτ::: έπιχuσε κιχt γιιΧ 

λόγοuς ποu ιΧνιχdσσον.-ιχt σε θέμιχτcι πού ιΧκολοuΟοuν. ΣΎ)μ.Ζtοuτ:ίιι ομως έν

το:uθο: δτι ή uλοτομtcι σε ο:i.ίξο•Jτιχ, μ!Χλιστο:, ρuθμον έσυνzχίσΟ'ΥJ κιχt κιχτιΧ το 

οι&.στημ.ιχ τοu Β' llο:γκοσμ.(ου Πολέμ.οu οτο:ν δ ξuλεμπορικος Οίκος τ-'ης Μόρφοu 

Τορν&.ρ·ης κο:l Λο:Οόμμιχτος, προμ.·rιθεuτές των χιχλκορυχzl.ων ΣΜuρtω-:-Ι.σσ-r,ς 
μt ξuλε(ιχν, έπρομ.·ηΟεuοντιχν ιχύτ-fιν ιΧπο τ-fιν διχσικ·fιν περιοχ-fι τίjς Λιχπ-ήΟοu, 

ιΧλλιΧ κιχi. μετιχπολεμικώς δτιχν ά:v-ηγέρθ·η το νέο ..<τ-ίjpιον τοu ruμ.νιχσί.ου, ·ή 

θ - ~ ' ' έγ ι "' "\ r ι ' - ι χρ'Υ)σtμ.οποιη εισιχ ot« -:Ί)ν σ-:- ιχσιν -:-ou ι;uι,z.οι πpvΊjpχε-:-ο εκ ·πjς πιχριχκzψεν-ης 
δοισώδοuς περtοχης, κιχτόπιν π&.ντοτε &.δε(ιχς rijς κuβzρν-ήσεως. Τήν στέγιχσι 

τ-ίjς ίSλΥJς οίκοδομ.ης τοu Γuμ.νιχσ:.ο•J ιΧνέλιχβzν ό ~pισ-:-ος Λιχπήθιος ξ•Jλο•;ργος 

Κίιπρος Λο•Jκα. ΣιΧ ν τελω-:-οιίοι (ιέκr.ρόσωποι Ι) της uλο-:-ομ.(ιχς ιΧνιχι;>έρον-:-ιχt 

ιΧπο την Λάπ-ηΟον ot ιΧδελφοt 'ΛθιχνιΧσιος, Θεοδόσιος κχt Στuλια.νος ~uιχγγέλοu, 
δ Κuρι&κος Χριστοφη κ.~ .• κα.θως κιχi. ot έκ Λ&.ρνιχκος Λιχπ-ή0ο'J rιιχκο•Jμ.Ίjς 

Χοιτζ'Υjλοtζοu κιχt Χο:.τζr,στuλλΥ,ς Ι{uριι:f.κοu . 

.\1(:-)ΟΤΟ.~ΙΙΛ 

Λtθοτομ.(ο: έννοεϊ:το:ι έντο:uθιχ ή &.πο:σχό) 'Υ)σις μ.ε τ-Jιν έκΥ.ΟπΥ,ν ) ιοων Π?Οζ 
κιχτεργο:σ(ο:ν η κ&.r.οτε Yo:i. ή ά:νόρυξις έχ -:-ou έοιΧφοuς ά:πο ύπόγεt:ίι η κιχi. •)ποιί.
Οριο: λοιτομεϊ:ο:, τΟ: δποϊ:ο: ήμ.πορεϊ: νιΧ εύρ(σκιι>ντο:ι στ-/ιν έπιφ&.νειιχ η στο uπέ

δοιφος ε~τε κα.t σέ κρ"Ι)μ.ν~)Ο"Ι) πzριοχ:ήν. Είι; τfιν κιχτηγορίιχν -:-ών uπο -:-);ν έπt

φά.νεtοιν της γης έξορίισσον-:ο:ι πιχντος εi:δοuς, ιΧr.ο &.σβzστολίΟοuς μ.έzρι γροc

ν~τών κοι~ πvρ~τολLΟων, κο:t ιΧπο πλά.κες οικοδομών μ.έχρ~ &κονόλιΟωv, γ•;ψι:ι

λιθων, &:ργι)J,όλιθων κοιi. μ•Jλόπετρ<•>ν. Σ-:--fιν Λά.π-r,Οον •)mjρχιχν π:::ρ~οzιχ1. έλε•J
θέρων &.λλΟ: κοιt 8'Υjμ.οσίων λοιτομ.ε(ων, &:r.o -:tς όποϊ:ες ot λtΟοτόμοt έπρομ·ή
θεvοcν κο:τεργ&.σιμοuς λ(Qοuς. Διότι ot προς οtκοδομ.·fιν κuρ[ως λωοι θιΧ ~πρε

πεν εuκόλως νιΧ λιχξεvωντοιt, νΟ: ιΧνθ[σ-:ιχν-:ιχι στΎjν π[εσι, -:-};ν έτ:-f;ρε~οι·J -:--ίjς ά:-:-μ6-

σφοιιροις, τοu uδο:.τος, τ-"ης φωτιiΧς. 

οι χρ'Υ)σιμοποιοuμενοι γιιΧ οtκο8ομ.ές λi.Οοι Ύjσοιν μilloν πορώι>ε~ς. σκλη

ροt μ.έν άλλΟ: κιχ-:εργιfσιμ.οι, ιΧπε-/.όπτον-:-ο δέ ιΧπο όγκώοεις πzλ<~ριου~ βρiχ.οvς, 

ποίι umjρχο:ν σε πολ/,0:ς περ~οχιΧς χ.ο:ι σε οι&.φορες μορφές κοιl χρωμιχτισμοuς 

κι. &πο τΟ: είο"ΙJ πuρ~τολfΟων Ύ; ιΧσβzστολίΟων, χοcβ:Χρ:χς η πuρόπε-:ρ:χς, &ρ:χιό

κοκχ.ο~ Ύ; και λεπτόκοχχ.οι, κοιl δπο μ.:χρμιχρ(v-ην μ.ορψfιν πο.J έπιοέχον-:-οιν χο:

τεργοcσ[ο:ν καt λε(οινσιν. Ί 1 έπιλοyfι τοu ε!:~οvς τών λιθων κιχt ·ή ιΧπόσποισις, 

έκκοπή η ιΧνόρuξ,ις έγίνε-:ο ιΧπο ειδικο·)ς λιΟοτόμ.ο•Jς, ot όπr;~οι έyνώριζ:χν κiΟ::: 
δtοιφοριΧ κιχ~ σέ ποϊ:ο λοιτομ.εϊ:ον uπ-Γ,ρχε -:ο κοιτ&.λληλον ε!δος τοu λί6οu πού 
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έzρειά.ζοντοιν στl;ν κοιΟzμι?: εί8ικC>:; γι« -;-f,ν λ~Οο.-rψ.ίχ xxt τήv έργα.σίχ περt
~•ωιην •ί:ι•J λ ίΟ ων ;;;ou Ο:Χ χ:χ.-εργά.ζον-:-οιν. Ί Ι σοιν έκ πείροι:; έργά.-:-εc κχt κτϊ:στες 

"'tιψι~ μ.εγ.Χi.1j:: rλκ(:ι~ μi c:i:σrJ~ί-:r.σ-:(Jν -:+,ν έ~ω~Ζp!.κΥϊ ί.LΟοδeιμ·f,ν. ::ιθ.χνώ; εί; -:-ήν 

evι.ιpl'Xv ΠροδριJμοv πρδς ~ο Δ·η;ιοιρχεϊ:οv λοιπήΟοu. 

ιΧκ/ιμτ,. εί~αεuμένοι σ-;-Ι)•ι β::ι.ρειcl:ν σ_;;-;-f,ν ιΧ;;;χσχόλ·tjσιν. Ά\ρκε-:-οt των λιΟο;-ό

μων εκείνων, έ;;;εξεργ&ζοντοιν ot ~8ιeιι τά μεγ&λο: στρογγuλοι λιΟοcριοι μe λιθο-

190 



ξο~>'ιΧ. έργ~λείσ., κοcΟισ~ώγ:-~ζ 7i',v ιΧνοcί..Ciγί:χ :-e,~ Oz/.o'J μέ -:ό ιi;:χι-:-ο.Jμ.ε'Ι(.; ;:λi~tj~" 
την περιψέpειιχ κιχl το πιfχος •ων. r.o•) Ο&r.ρεπε •ι?: -~-:αν σ·)μμ~τρσ. μέ -:-fιν 

&νιχγκαιότητο: κ.σ.t -:-fιν χρΊ;ιη τ()uς. 

0! λt.Οοτόμοι. ί;i .. οι άγρ~μμχ-:tJ!... f,σ~ν c:tι)!.κzνμ~Ι(J~ ;;zι μό·ψ) σ:-ί.ι z!8oc 
τών λιΩων, την έr.ιλt,yfι κιχl τ-f,ν άνόρ•Jξιν Υ, έκκοπ-~ν. σ-:-Ιjν άνιχλογίχ κoct σuμ

μετpικότ-ητιχ. σ-:-Ιj•ι Ι.είιχνσι κοιl -:-);ν λιfξεuσί -:-οΙJς -!ι.iJ.' ·fιμ.,.rηι:ιϊ:ίι;ιχ•ι κχt μόνοι 
' , ~ ι , ... ' ... , t ~ ' .. 'Ο ' /). 

-;(!)ν •ιιχ οαο .. (Jμ ΎjGO'JV ω,ωιJ:r,ρο ""~-:~ ιχ-;σ -:εμχzιιrμ.~·ιrΛJ!: ι.ι Ο'Jς κ χι χσt'εσ-:ο-

ΠΥ)λόν. 'λλλ' C:)ς "ρός -:-f,ν λιΟιJ-:ομί?ιν έzρφιμο,.οιιJ~σ:χν σι~·ηρ:Χ έργχλε~ιχ εί

~ικώς κιχτοισι<εuα.σμένα γι' cι•)τ-ij Ώjv οcπα.σχ_όλψη Ι7ά.ν μυ-:ερές ά.ξίνε~. βιχρειέ~ 

κειτο ν' &ποσποcσοuν λιθους μεγιfλοuς γιά. μvλόπετρες κ:χt ι.εφομ•)λιοι ~νοιγιχν 

βιχΟιά.ν όπf,ν, -:Ύjν όποί:χν έγέμιζcιν μέ .. uρί-:ιοιχ κιχt ~ι~ -:-f;::; r.•ψιJoo-:-f;tJει:J:; -:-ι;::; 
' ι 'λ • )'Q ' ' β '"'- ι ' r r "':\ ιχr.εκοπτον μεγοc :χ τμr,μοc-::χ .ι ιν:χ σ. .. ο ρcιιzω15εις .-:ε:-ιοz:χς, -::χ ο"ιJι:χ οι ι&rι•. 

πιfλιν χατετεμ&χιζσ.ν σέ ά.ν&λrιγοι μεγέΟη. Κιχl iΧ•ι συνέβαινε νά. -ησοιν μεγάλα. 

r.ροοριζόμενοι γLά. λιΟοcpιοι ά.λε•Jpομ•)λων ή κ:χt έ);φμuλω•ι. 0~ z"ρε"ε νά: κoc

-:-zργrtσθoGv έπί "':'6~CJ1J κ~t Κ?:~όπιν ν~ με:-:ι?ερΟrJtjν σ7:όν έi~·ι1rJμ'Jλο ~ :-Ον ΟC/ .. zu
ρόμuλο. ΓιιΧ τέτοιο1; εlδοuς έπρο-:ιμοίί11α.ν λε .. τ6κοκκοvς σχληροuς ά.λλιΧ κσ.

•εργ~σιμu•;ς λ(θοvς, τ-fιν έr.ιφ~νεια.ν -:ών ότ.οtωv έπεξεργ&ζον-:α.ν μ~ μεγΟC/;ι;ν 
> rβ 1 

- I ι" /θ' 1
' 'ζ )' 0 ι•'ι :ι;ι.ρ. εια. σε ση(-LΖLΟ "ov -:ο εν:χ ,ι χρι 'Ι!Χ ε?!Χ?μ'J η .-: ;ι;pως κχι -.::χρχ J;fj ,(ο)ς 

μέ το ?i}J,o. Ώς πρ?..ς .όv -:p/.ιπ(J'J με-:-!Χ?Ορ:Χς ';"(o)V έzρ·ησφο .. ΟLΟU'/7{) γνωσ-:-οL. 
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yιά. τού:; χρόνους έκεfνοuς, προικτικοl τρόποι. 

'Λ;;οισχ.ολοuσε λο~πόν, με.-οιξύ u.λλ<>Ι'J συνχφών λχ~κώ•J τεχνών, κχl ή 

λιθοτομίοι &ρκετούς έχ. τώv Λοιπηθfωv, έπcιγγελμοιτιών βεβοιίως, σά:v τελεu

τοιϊ:οι οέ έπl τών χρόνων μοις έχ.πρόσωποι τα.uτης, ιΧνοι9έροντοιι ot Βοισίλης 
Κοιλι«ς, Κυ;;ρΥ,ς Χχτζ-ηχρίστοu, Γεώργιος ( ... ) Γιοιτρός, Λουκίiς Γιοιννη 

«ΓιοιλιάλΎ)ΙΙ χ..*. 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΗ·Α 

~ιε -:1ς προ.,1γο•jμενες έπιοόσεις, την ύλοτομίοι κοιl λιθοτομίοι, φχίνετοιι 

' τ ' ' ' , β " ' , , Ι "'- έ θ • ·~~ νσ. εινσ.ι συνοιφΎ)ς χ.οιι '1) οισ εστοποιιοι, τ-ην οποιοιν κοιι σ.ν κοι εν επηγγειv.οντο 

στ-fιν '\ά.πΎ)Οο κοιl μέ τ-Ιjν κοιτοισχεu·Ιjν aσβέστη, χοιτά: τον "Ομηρον, f:κφροισιν 

o.o.J χρΎ)σιμοποιοuν κιχ!. σήμερον OL Έλληνοχuπριοι. Ε!νοιL κι οιuτη μιά. χρ~

σψος &ρχοιιόθεν &ποισχόλΎ)σιc .-όσον ιΧπχροιfτητος οσον κιχ!. OL ύ;;όλοιπες έπι-
8όσεις τών κοιτοίχων, γισ.τl το έξ οιύτΊjς ύλικον μοιζl με τιΧ προ"ίόντοι της δλοτο

μίοις χοιt λιΟοτομ(οις, χρ"l)σψ.εuει γιά: τlς οίχοοομές. Ε!νοιι &ποιροιίτητος γιά: την 

ιΧνιΧμειξί του μέ ιΧμμωοες χώμοι γιιΧ την Κ.'χ-:ιχιr.ι.εu1)ν οlχοοομικ~ς λάσπης 
(πη).<ιu), yιοιτl έχει .ην 1.οιότ-ητοι νά: στερεο;;οι'η τlς συy-.ι.ολλ~σεις .-ων λtΟων, 

μέ τές όποϊ:ος 6 τοίχος -rijς οlκοοομ:ης ά.νεγε(ρετοιι. Ό ά.σβέστης περιέχει πολ
λές LΟιότ-ητες ά.χ.όμΎ) κocl y_Ύ)μLκές, κιχl YLcX οcλλες y_ρ·ήσεις στ-/jν OLMUσ( του μέ 

' ι 'IJ < ' •~ !!)"Ι. ~ .Λ J...- ' ι - ' β' - ' το νερο. υyp'fj εc, ~ υ,οu οι:υ,υμ .. vιι ουσιοι -:-ου οισ εστη, χpΊJσιμοποιειτοιι γιιχ 
' • β , - , \ \ ~ 'λ , ~.\. ' 6 1ζ τοι ιχσ εστοχρισμιχτοι των τοιχων, με -:-ι;ν οιιχ υσι του ot: σ--;ο νερ , σχημοιτι ετιχι 

τό δοροξείοιον τοu &σβεστ(ου, χρ~σιμο, yιιΧ. την πιχροιιrι<εu1)ν ίιοροχρωμά.των, 
, ~ ~ , - , , ). , ·ο . β' ~ " β κοιι οιοιr.uμενος, χρ·r,σιμοποιειτοιι χ.οιι σιχν σ.ντισ'Υ)πτικο. οισ εστης ,1 οισ εστος 

-:ιθε:-οιι χ.α:l χ.ιχ-:ιΧ οιοcφόρους ά.νοιλογtοις εtς την κοιτοισχεu1)ν χονιοιμά.των. τά: 

όποϊ:οι κοιl. κοιθως ά.πεοε[χθΎ) ά.πο ά.ρχοιιολογικο•Jς οίκισμο.Jς κοιθιστοuσοιν το 

έοοιφος κοιl. το κτίσιμο στερεότοιτο. 

Εtοικοl περl τ-fιν ά.σβεστοποιίοιν, πο•) κι οιύτ-Υj σιΧ.ν τέχνη έχει κι έοώ μετοι

<;>ορικ·ίjν έ•ινοιοιν, ά.νε•)ρr.σχοιν τά: χιχ-:άλλr,λ~ μέpΎ) δποu τιΧ uλιχιΧ ιΧφθονοuσαιν 

γιά: τ-fιν κοιτοισχεu·~ν τ-~ς ά.σβέστοu. Σε ά.πόμεροι χuρ(ως πετρώΟΎ) μέρη κοιt 
μοικριιΧ οcπο οοισώ8-η περιοχ·fιν <Sπou εύκόλως ά.νεuρ(σχοντοιν κοιτ&λλ·ηλοι οcσβε

στόλιΟοι κοιt οcσβεσ-:ϊ:τες στ-fιν έπι<;>ά.νειιχ ή συσσωρεuόμενοι ά.πο ποιροιπλΎ)σ(οuς 
λό<;>ους, έχ τών όr.ο[ων χοιl ε!Jφλε-.ι.τος uλη ξuλείοις, θ:Χμνων ξΎ)ρών κοιt θροίιμπ«ν 

έπρομ"Ι)Οεuοντο:ν, ~κτιζοιν μέ τούς λίΟοuς έχ.ε(νους σε κωνικο σχημιχ μεγιΧλοc 

&σβεστοκά.μινοι μέ συζευγμένοuς έσωτερικώς κο:τά.λληλοuς οcσβεστόλιθοuς σε 

σειρές πού &ποτελοuσο:ν συμπαιγες το(χωμ~. &φ·ήνοντιχς tκοινον κά.τωθεν κοt
λωμοι. Κο:τόπιν έχ.άλυπτον έξωτερικώς το σ..--ημένο πετρώδες έχεϊ:νο ξηρό

κτιστο λίΟινο κοιτοισχεύιχσμοι με πο:χuλη λά.σπ-η, ά.φοu ~ χά.τωΟεν έξωτερικώς 

περιφέρειά. του fιτιχν θεμελιωμένΎ) στο έοιχφος ~ κιχt κτισμένΎ) με λίθους (ή 
στρογγuλη βά.σις του). j.ιά: -:-fιν έσωτερικ·~ oe κοιλότητιχ ά.ψήνε.-ο &νοιχτον 
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μέρο~ zοr:μr,λά, ά.πο -:-ο οπο~eι·ι ~νοr:βιχν :-/;ν ?CιJ-:"~Z, -:-ρο?ο8ο~οvν-:-ε:; την με ;αu
σιμον u);φ έπt όλόγ);ηρr.J'J 24ωρο·ι .• , , ς:ιω-:-ι:Χ ο~ε:-ι;ρεί~ο, &.νοr:λ6γως ~οrί ογχω 

Ποι).οιιCιν &ρχο-.τικCιν είς άγiα. ν 'Λ νοιστοισία:ν Λοι:-;f.θcu, τοu 'Λ γοιθ. Χοινν!87j, \ιr:ό τήν 
στοάν τr.v δπο!οu 8~f.pyετo 8'Ιjμόσιος 8ρ(ιμr,ς. 

- ' β ' • Λ • ~' ι ' , Η , _ ης οισ εστοκοιμ~νοu, εγ.,,ειετο οε το σ':'Ομιον -:-r,c;, οτοr:ν r, ?'•>τιοr: εκορu?οu-:-ο, 

πuριχκτοίίσιχ όλόΥ./:r,ρον -::ο λtΟινο•ι περιεχόμενο, -::ο όπο7.ον &.φ-ίjνε~ο ;ι),εισ•όν 
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έο.t &ρκε-:-Ε:ς ·i;μέρες μέzρις οτοu ιΧπορροφ·ήσε~ όλόκληρον -:ήν Οέρμα:νσ~ κα:t 
κρυώσε~. 

Τίjν ιΧσβεσ-:οποιί~ν ήκολοuΟησε κατ~ με-ταγενέστερους χρόνοuς ή γυψο

ποιία: ποίι ήσκεϊ:το κο:τιΧ τον (/)ιον τρόπο σ~ γuψοκιχμίνους έσχο:μμένους κ&ποτε 

ΚΟ:L στο ε8ο:φος, μέσο: στις όπο'Lες έστοιβοcζοντα.ν κψωλιόλιθο~ κο:t μο:ρμιχρό
λιθοι, έκ -:ων όπο(ων κα:ι μέ το y·f,σψό -:οuς πrψήγο:γον την γ\ιψο, zρ·f,σιμ'f) 

κι ο:u-:ή σ-:ήν οtκοΜμ·ησ~ν. ' ΙΙ γύψος, σ~ν πυκνότερ-η, έχει περισσότερον βάρος 

ά.πt. την ιΧσβεστο, κιχl σιΧν συμπι;>.νωμένο σ-:-οιχεϊ:ο ε!νο:ι σ-:-ερεότερ'f) κoct γ~ιΧ 

-:-i.ς σuνενώσει:; ιΧr.οσχισΟέν-:-ων -:οιχωμοc-;-ων, ιΧλλά. κ~t σιΧν πολτο;:οι-ημbl'l) 

οτιχν χυΟΥj σε ά•Jοcγλυφες φόρμες (κιχλούπιοc) στερεοποιεϊ:τοc~, έξ α.uτΥjς 8ε τ-ίjς 
' ' 'γ ' - ' ' ι I "ι "ι ' ·~ - ~ οιι-:ιιχς κοιτοcσ-/.εuοι~ον-:οιι ωραιοι οιπο γι;yον κα:ιv.ωπιστ~κοc ειο·η προτομων ,1 

κ:χt ιΧγαλμιχ-:-(ων. Ε!νιχι οcuτη ιΧπα:ροcίτ-η-:-ον οtκο/}ομικόν uλικόν διά: τοuτο δε ot 

οcσβεστηποιοι τ-ίjς περιοχΥjς ήσχολοuντο κoct μέ την πα.ροισκεu~ν γύψου, προ τΥjς 
' • • 1 - ι t \ θ' \ ~ " β ' ι I " ιχΨ:ι.κοιιι;yεως τοu -:σιμεν-:ο•J. , ν-:-ι ε-:-ως προ.::: • ,1ν οισ εσ-:-ον, η γuψος εχει 

τ-fιν ι~ιότη-;-!Χ νά: σuγκρατ-ίj την ύγρασί:χ:ν. 

'Ο ιΧσβέστ-ης Ύjτοιν σuσσωρευμένος κι ocφou έκιχΟαρ(ζετο ή κ&.μινος ιΧπο την 

έξωτερα·Γ,ν '7'/jζ έr.ι9:ίνειοι μ~ τ-ίjν ιΧποξ·ηροι•Jθεϊ:σιχν ;:ιοc λιΧσπ-ην, κοιΟχρός, έ-:!

Οετο έντος σιΧκκων μe τ-}ιν χρ~ι)"ι πτύων (φτιοιριων) με κιΧθε προφuλοιξιν κα:t 

με-:-ει;;έρ:το στόν τότ:ον τοu προορισμοij τοu, είτε διετ!Οετο κοιt στήν ι:i:γοριΧν . 

~·rιμειοvτιχι, μέ κ:ίΟε προ7•.Jλιχξιν, διιΧ τον λόγον ο-:-~ ό ιΧσβέστ-ης Ι}ιοιτηρεϊ: μέzρ~ 
' ~ 'λ 1 

' 
1 'ξ 1 Ο ό ' ' ~ ' ό ' την οιοι uσιν τοu στο νερο, ΎJU ·ημεν-ην ερμ τητιχ κοιι την στιγμ.1ν α.κ μ'Υ) που 

~ι:χλ•)ε7Dιι ζεσ-;-ο:(•Jει -:lJ νερο ΚOCL οcτμοi. &ο.ο τίjν δι:ίλuσ( τοu οcνοι/)ύοντιχι, διοc

','Vλάττει οΕ: -:-fι•J tΧΠΟ -:-);ν κfiμινον θερμότητα:, γι' α.u-:-0 Κ:ΧL ή έ";"Jμολογ(α: τ-ίjς 

λέξεως (ποιρ' Όμ·ήρ<j>) r'ι.σβέστη. Ώι; έκ πρόοc.>ποι τ-ίjς &.σβεστοποL(ιχς, σ-ι..ε

-:-ικrΑ μz -:-fιν ιΧσzολ[οcν οιuτfιν, ιiνιχι;>έρον-:-ιχι στ-}ιν Λοcr.ηΟον ot Χιχριflα:μπος κoct 

Ι 'ιά.•ΝΊJ<; Τελεβ&ντος, rιάντης Κοφοικωτός, Χριστόοοuλος Κιχρολίδης, 'Λ ν8ρέιχς 

.\σ.δόμμιχτος, ιΧ:>.Η κιχt ot έκ Λοcρνιχκος •ίjι; Λιχπήθοu Φc<>τ-'ης Κοuρούγιαννης. 

~τνi.λr,c Χοιρο:λάμποuς, rι&.•Νι;ς Ζ·f,σιμοι; ώς έργ:χσθέντει; σ-:ήv ΛιΧr.ηΟο. 

UΙΚΟ.~ωUΙΣΙΣ- ΛΛ·Ι Kll λPXlTEKTO/IιlKB 

Α'. Λα'ίκή 'Αρχιτεκτονική. 

Τ !Χ ιΧνιχπτuχθέν-:-ιχ Οέμιχ-:-ιχ τ-ίjς σιδ'Υ)ροuργ(οις, •)λοτομίιχς, t ~θοτομ(ιχς κοι~ 

άσβεστοποίοις 68ηγοuν προς -;-ο πολύπτuχον θέμα τΥjς λα'ίκΥjς ι:i:ρχιτεκτονικης 

κιχ!. ο1Μ8ομ·f,σεω:; κιχt κ:χ-:-' ~κολουθίιχν τr,ς λιχ~κΥjς ξu)ουργικΥjς τέχτης. Έν

τιχuθιχ γ(νετιχL γενικ·(j ΟCVοιψορό: (~ζ πρΟς τ-}ιν λοι·ίκ·ίjν ι:i:ρχιτεκτονικ~ν ΚΙΧt τήν 
I ~· \ ~ λ .. \ I ' ,, ,\, Λ, θ 'L{ \ • 

οικοοομ'Υ)σι•J σιχν σuνοιφεις ιχικες τεχνες ποu ·ηκμο:σο:ν στ-,1ν ιχπη ον. σιι ως 

προς -:-fιν λοι'!:κ·);ν :λρχι-:-εκτονικ·Γ,ν σ-ι.ε-:ίζε-:αι οιuτη μέ το•Jς προ'Υ)γουμένοuι; τοv 

λήγοντος κ· αι χρόνους, f,τοι άπο τοu 1850 και μέχρι των οcρχων τοu σιtώνος 
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μο:ς, ίχvη τ'ηι; όπο(ο:ς οιεσώζοντο στην τοuρκοκρο:τοuμένην σήμερον Λά.πηΟον. 

~Ητο:ν, λοιπόν, ό ίδιοι; ρuθμος τών νησιω-:-αών οίκισμών στο \lyo:ίo με τ« 
μονώροφα η διώροφο: τετρο:γωνισμένο: σπιτc:f.κια, κο:τοc το πλεϊ:στον, ποi.ι έσu

vήθιζιχν κcxt στην Λά.πηθο νοc κτ(ζωντο:ι. Με τον έσωτερικό τοuς χώρο οι·Ι)ρ"Ι)

μένο σε δωμ&.τιο: κο:l χωρlς πολλΕ:ς λεπ-:ομέρειες στ-ήν έξωτερικ~ τους 15ψιν, 

έκτος ciπo τlς μεγά.λες σ-.. αλιστΕ:ς κο:μο:ρόπορτες, τοc πο:ρο:θuρόφuλλο:, τtς iρσέ
ρες, ποi.ι κο:τιΧ το ciνο:λογαό τους μέγεθος έπρεπε ν« Ύ}σο:ν σιδεροο:σφαλισμέvες 

γιοc προr.puλο:ξιv. Λίιτοc βεβο:(ως γιιΧ τlς λιθόκτιστες ά.ρχοvτι~eς οlκοδομ~ι; μ.έ 

προεξοχ-ή τον ήλιο:κο f, το σιοηροκτισμένο μπαλκόνι προς τον κ'ηπο , ποu έπρο

στιχτείιετο ά.πό δyηλο σuνεχΕ:ς περιτε(χισμο: .• Il ά.ρχι-:εκτονικ·Ιj ooμ·lj τών λαϊκών 
~ • λ ι ι οι-• ς,. ι • ~ .~ 1 

σπι·ηων, ο:π οuστερη παντως, οε•J οιεφερε στο σ:;(Ι)μο:, στ-.1ν συμμετρικοτ-ΙJΤΟ: 

κιχt στη•J κιχλιχισΟrιτικ-ή τοuς ciκόμ·ΙJ μορr.p~. ή oe τεχνικ·ή τους δομ-ή έποίκιλλε 
&.ν::ι:λόγως τών r.ιίκονομικών δuν::ι:τοτ-ή-:ων κο:l τοu διο:Οέσιμοu zι:ψου. 

Σ-:-ήν Λά.πηθο οιεσώζο•Jτcχν πο:λαιιΧ λιθόκτιστο: σπίτια ά.πό -:Ύjς περιόδοu 

τΎjι; Ένετοκρο:τίο:ς, ή άρχιτεκτονικ-Ιj οομ-ή τών όπο(ων προ:κτικη μέv, ώδηγοίί
σεν ομως προς πα.λιχιότερους χρόνοuς έλλ·ΙjνΟβuζο:ντινΊ)ς άρχιτεκτονικ'ης μέ τον 

σuνδυασμο τΥ,ς κοσμικΥ,ς μέ τ-ήν έκκλησιο:στικ·fιν τεχνο-:ροπίο:. Ιlο:ρ' ο/;φ την 

φυσα·Ιj μεγαλοπρέπειο: άπο -:-ην όποιο: περιβά.λλετο:ι ή ΛιΧπ-ΙJΟος, ·ή οlκοοομικ·ή 

άρχιτεκτο•Jικ-Υj πο:ροuσιά.ζετο σuνεπτυγμένrι στ-ήν ένότ-ητιχ κcxl ά.πλη στον ρuΟμο 
τ-ϊjς συνοχ=ijς, ποu έκτός άπό μερικές έξο:φέσεις, Ύjτο:ν σ-_lεοον πο:νομοιότuπος. 

Τοuτο είναι μιοc άκ6μ·ΙJ ένδειξιc, οτι άπό τοc πο:λιιΧ χρόνια οί κά.τοικ.οι τ-ίjς πε

ριοχ:ης είχο:ν ξεχωριστ-ή φυσιογνωμία κ:χl τον δικό τους τρόπο ζωης. Ot οιά.
φοροι οlκισμοι τ-ίjς περιοχΎ]ς σuμπλέκοντο:ν μέ το φυσικό της περιβά.λλον, ποi.ι 

μο:ρτuρεί την lδιότ-ΙjΤΟ: τΎjς Υ''~σιο:ς λο:Ί:κΎjς &ρχιτεκ-.ονικΎ]ς. Είνο:ι πο)J,Ο: τιΧ 

γνήσιο: χο:ρο:χ-:-r,ρισ-.ικιΧ κο:t άνά.λογ:χ μέ τ-/jν άνά.π.-uξιν τ-ϊjς λο:'ίκ'ης βιοτεχ•J(ο:ς, 
t ' 1. ' ' ) ... )ι. t .\. " ' ~ '<i> ' ~ " θ I γι ο:υτu κο:ι η .ο:ικΊι ο:ρχιτεχτονικ,1 εχει μο:κρο:ν τ-,1ν πο:ροιοοσιν εχει, εν ο: κcχι 

αιες τέχνες &νεπτόχΟrισο:ν. "Ενο:ς ά.λuσιδωτος 01Jνουο:σμος λιχ'LκΥjς τεχνοτρο

r.(ο:ς, χι.>ρlς άπομ~μfισεις, ώοηγοίίσοιν τοi.ις έκλε'.ι.:τοuς τεχνίτες στ-ήν σόλληψιν 

lοικών τοuς σ',(ΕΟLοισμών, ή μορφΎj κο:!. ύποο~ο:(ρεσις τών όπο(ων .ησαν σe γεω
μετρικότ-ΙjτΟ: cΧψογες κο:t στ-ήν έξι.>τερικ-ή μορr.p-}ι κο:t στ-ήν έσωτερικ·ή διο:ρρίιΟμι

σιν κο:t διοικόσμ'f)σιν. Ko:t πρόκειτο:ι περl οικοδομήσεων πο:λο:ιων, τοc σημείο: 

-.ων δπο(ων κο:το:δεικνuουν προ'f)γμένον άστικον σ-ι.·ΙJμο:τισμόν. 

Δέν ύπά.ρχει ciντίρρ'Υ)σLς δτι ·ή λο:'ίκ-ή άρχιτε'ι<-.ονικ-ή ~πρεπε νιΧ σuντιχuτ(

ζετο:ι μ~ το τοπίο, τον χώρο κο:t την δμο:λότητο: τοίί έδά.φους, &.ν Μβη δέ κο:vεlς 
< ' ιιψ ' ' 'λ ι ' λ ι~ t I ι ς, θ' ' υπ ο ιν το:ς ο:νωμο: οuς περιοχο:ς, τις κοι ο:οες, ρεμο:τιες κο:ι χιχρο:ορες ο:ντι-

λr,φθη πόσον εύκό) ως με-.εβιΧλλοντcιν οι ύπολογισμοl κο::. .a σ-ι.έδ~ο: της οtκο-
8ομ·ήσεως. ΤΗ το:ν λοιπον φυσικο ή 8ομ·fι τ-r,ς άρχιτεκτονιχΥ,ς, ή μορφ·η κcxl το 

σχημο: νΟ: συντο:ιρι&.ζοuν κο:ι μέ τοi.ις γεωφυσικούς πο:ρ&.γοντες, οτο:ν μέρος μά.

λιστο: μιιiς οίκοδομΎjς, έ:στω διωρόφου, Ο' &ποτελοίίσε κι έργο:στ+,ριο, κο:τά.στη

μοι Ύj ιΧποΟfικην κιχl το ύπόλοιπο, μέρος δ~αμο•rίjς. 'Έτσ~ οί σu•JτελεστΕ:ς μιιiς 
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κοιτοικ(οις, τουλιΧχιστον στην Λ<Χπ-ηθο, 8εν ήσοιν π<Χντοτε κοιt ιΧπο λοιϊχ:ης ιΧρχι

τεκτονικΥjς ot ί8ιοι ιΧπο της έποχΥ,ς -:ων ιΧροιβικών έπι8ρομών κ1χι με-:-έπειτοι, 

~στω κοιt οcν ~ Λ<Χπ-ηθος, ιΧκόμη κοιt έπt τοuρκοκροιτtοις, ά:ποτελοuσε ιΧμιyίj 

-ήμιοισταον σ-ι.ημοιτισμόν. 

• Ακροv lξωWρας tμποριχοu κιι•«σ':"ί;μιχτοι; εt; Ά γι~ Π οιpο:σχεuήv cruνεχομένοu μετά 

χοιτοικLcχς ε:tς στε:vbν tvορr.ακbν δρόμον τΥ,ς Λαπήθο•J, πιθιχvώι; 'ή κιχ-:οικ(ιι Γεωργ(οu Χοιτζ'Ιj

χριστοδούλο•J (τb y~voς Πc:tπιχσιΧββιχ), πιχριχπλεύρως δέ τό κcιτciστημοι Δ'Ι)μ'Ι)τρ(οu Άποστο

λLδ'Ι), &:πtν.χντι τώ•J δπο(ων καl ι!ίνωΟεv τb llιtρΟεν()tγωγεiον κιtl δ μεγάλοι; νιιόι;. 
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ΓιΟ: τοvς ά:νωτέρω λόγους -ή λοιi:κ~ ά:ρzι-:εκτονικ:iι ποιρουσιά.ζει ένοιλλοcγές 

κσcτΟ: τΟ:ι; 8ιοιφόρουι; περι68ους, κcιl κιχΟως πιχρε•ηρ·f;Οη, σ-:ί:; πυκνοκιχτωκοι-
.. ι. I f > '/> ' I \ J: I λλlλ 1 
....-νει; σuνοικιες οι οικοοομει; φοιι•Jετσ.ι τ:ως ,1σοιν κτισμενες πιχρα: η ως προς 

τούς 8ρόμους πα:ρουσιιΧζουσα:ι συνεχόμενοι σuγκροτ-ήμιχτα:, τt:; περισσότερες 

φορές, ά:πο ύψ-ηλΟ: μονώροφοι μέ κοινένοι-8uο ιΧν<ι'>γειοι 8ωμά:τιιχ η κα:l 8ιώροφοι 

πετρόκηστοι. μέ πρόσοψι σ-:όν Κ"1jπον η •fιν οιύΗ;ν, eσωθεν σuνεzοίί:; ύyηλοu 
περιτειχίσματος πιχροιλλ~λως τοu ορrΊμου. Κι 6πως Ύjτιχν προ 200 χρόνων -ή 

Λά.πηθοι; κ-:-ισμένη, στt:; περισσότερες περιπ-:-<ι'>σεις ό ·ήλισcκο:; &ντ(κρuζε την 
θά.λοcσσοι, σποινίως 8έ Πj•J ά:νοιτολ·Ιj η τfιν 8ύσιν. 'JI θέοι ά:φ' ένος προς •fιν ΟιΧ
λ«σσοιν ά:πο ψηλΟ: κι ιΧφετέρου ό ιΧέροις της ά:πο-:-ελοuσιχν α:t-:-ιολογ(ιχ•J -:-f,ι; &ρχι

τεκτονικης οομηι; των οίκιων σ-:-fιν τοποθέτ-ησιν τοu ·ήλιοικοu, των ποιροιθόρων, 

-:-ων ά:νωγείων 8ωμοιτίων κοιt 8ωμά:~ων ά:κόμ·η, ποu σoc•J βερά:ν-:ες κιχl έξώσ-:-ε:;, 

προεξε"i:'χοιν ά:ντιμέτωτ:ες τοu γοιλιΧζιου τοπ(ου. Μέσοι σέ οεν8ροκαρποφόροι κη

πά.ριοι έξευρίσκετο τ:ο)J,ές φορές τόποι; κοι-:-ά.)J.ηλο:; γιΟ: οίκοΜμrισιν σπι-:-ιοu 
" \ ~ οι ) ό \ θέ I \ \ ο I λ " έβ Ί) και σ .,,ν οικρην ιχκ μ·η, με οιν πcιντοτε προς τ-ην ιχ α.σσα., κι ι:ι.ν συν α.ινε 

κiποτε Ύι θέα ν~ έμτ:οο(ζετχι, Ύι πρόσοyις τοu σ;:ιτιοu Ύjτχν προς •t.ν αύλiι κoct 

τον κ:r,πο, ά:νι:ι.λόγως τηι; κλίσεως τοu έΜφους. 'Όλι:ι. σχε8ον τΟ: σπίτια περι-
ι:ι.ι1J > 1. ~ \ \ 1'\ \ I ) λ~ 

εr'"' ,οντοcν α.πu ΚΊjπον και -:-α. μεγοιr.:ι: συνοικιοcκοc σuγκροτημι:ι.τοι πο ,υμε ων 

οtκογενειων ά:ποτελοuσοιν προιγμοιτικές έπι:ι.ύλεις μέ κυρία.ρχο τον κοcτά:φυτο 

χώρον. 'ΙΙ πολυμορφίοc τ-f,:; ά:ρχιτεκ-:-ονικΊjς οομΥ,ς ά:πο έvoc οίκισμο σέ ~λλο 

:ητοcν σuνιχφ~ς μέ τ-fιν πολυκόμιχντον tστορίοι κοιl τ-fιν πιχρσ.οοσια.κ·>ι λα.'ίκ~ τεχνο

ψοπίσcν των Λσcπηθίων. 

Α ) Ι β β I ) λ - I - >t- ε \ ) I υτι:ι., ε σ.ιως, ι:ι.ποτε ο•Jν γενικευσιν της ιοιομορφ ας κσcι ωργοινωμενης 

τεχνο-:-ροπίοις, ποu έσu•Jεχίζετο στΟ: ποιλrιιΧ πρότυπα ΚOCL σ' σcuτο τον τομέιχ της 

λιχi:κ}j:; ά:ρχιτεκτονικης, ποu μέ τον t~ικό >ους τρόπον, οι Λα.π+,θιοι, 8ιεφόλοιξα.ν 

-:-Υjν πιχτροπσcριΧ8οτον πολιησ-:-ικ·Ι]ν κληρονομιά. τους. Πα.ντοu ομως, οπως κοιl 

στην προκειμένΊ) περίπτωσιν, λι:ι.ϊκ·fι ά:ρzιτεκτονικ·fι θ± πρέπει ν~ ε!ν~ι κΙJρίω:; 
ή δομικ·}ι ._έzνη, οιuτο >οuτο -;ο σ>Jνολο •'ης οίκοοομ·ήσεως, το όπο'Lον κι:ι.l έξετοc

ζετιχι έ•Jτα.uΟα, ~ν κ~t ά:ρκετές μελέτες έξεοόθ'Ι)σιχ•J ώ:; προς το θέμιχ -:-ης λιχi:κΥι:; 

άρχιτεκτονικης, στ(ς όπο'Lες κocl γιΟ: περισσότερες πληροφορίες 00: ~μποροuσε 

κ~νεtς 'JOC προστρέξ·η. Γιιχτ1. ό zιχρα.κτ-fιρ •'r,ς Ολ'Ι)ζ 8ομτ,ς κ~t σ":Ον ρuθμό, στlς 

Sιοιμορφώσει:;, στο σχημι:ι., στές ύπο8ιι:ι.ιρέσεις των λα.·cκων σπιτιών ά:πο τ' &.ρ
zοντόσπιτιχ της Λα.π+,θου 8ιοιφέροuν rl)J,ωv τόπων τοu Κυπριιχκοu χώρου. 

Τοuτο ά:νοιφέρει χοιl ό Στέφανοι; Σ'Lνος στο "Εργο του 'ΑJιαδρομή στη Λαϊκη 

'Λρχιτεκτονικ1) n'jς Κύπρου, ποu με-:-ι:ι.ξu lί./J..ωv πα.ρι:ι.τηρεϊ:: « Κιχl σ. ν στιΧ 

z(t)ριΟ: τοu κά:μποu της 1\ lεσα.ορία.ς, οπου πα.ρουσιά.ζετοιι -η ί:8ιιχ έσωστρέφειιχ 

-.ων σπιτιών, ot δια.μορφι:>σεις οιύτές, μέ τcΧ. περιορισμένι:ι. οίκονομικΟ: μέσα των 

κιχτο(κων, ποιριχμένουν λιτές, στην ι.εριοχή τf,ι; Κερuνεισcς ί8ίως -:Ίjι; Λιχπ-f,θου, 

άποβοι(νοuν, ώς προς την πολυτέλεια. κοιl τ-ην ποικιλ(α. των μορφών τους, ποι-
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llcιλ~ιο; tμπορικός 8ρ6μο~ εtς &γιον ArJ•Jκi 7i;; .\cιr.ijO•J\1 μt trκ~τ~.ελειμμ.ένtχ κ~-;tχ
στήμcιτcι. •llτcιν ή δ8ος 'ΑΟ·ηνών, ποίι δδηγοϋσε άπό τό κcιφενε'Lον τοϋ Θεοφάvοuς Ξεvο

φώv:-ο; προς •ou Κώcr.οι ~. λcι-;-ζη:τ~ροιιr,r.ε1)ct, lνθrιι κ~ ι τό tμπορικόv κtι:τ:iστημ.οι 
τοϋ Φωκ<i Χοιτζηβασ[λη είιρ(σκετο. 

1. Βλ. Στεφ. ΣEvou, ΊJvαόeομι} στή Λαcκ;ι Ί1ρχιτεκτοι·ικι} τής Κύπρου, Ά&ijw, 

1976, σ. 101. 
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κο:τ' έξο:(ρεσ~ν, κο:t κο:Οώς έτονίσθ·η μέ Π1ν ά.νεπτuγμ~vη λιχrκ·f; β~οτεχν!ο:, το 

σύνολο -:-ijς οίκο8ομ·;ισεως s~ο:-:-ηροuσε το πο:λο:ιό της πρό.uπο στ-/jν ολη 8ομ~ 

τοu, ποu πο:ροuσ(ο:ζε σά.ν <ιgνο:ς ά.πο τοuς π~ο ~>ρο:ίοuς οtκισμοuς τ-ίjς Κuπροu 

την ποιλι!Χ 7Yjc; 8ομf,ιt2, γιά. νά. 8ιοιπισ-:-rJuτο:ι ά.κ6μrι κο:Ι. ά.πb ξένες ο:uθεντ(ες 

ότι πο:ριΧ τtς κιχτο:κτ·ήσε~ς, &λλιχγές κο:l ποιρεμβοcσεις, ή Λοcπηθος 8ιετηρησε 

μέσο: στην μοικρα(ωνοι π ο:ρ!Χ8οσιν τον ί8ικό -:-ι; ς .,)πο 8ομf,σεως κο:ί σέ σuνοcρτη

σι μέ ολες τΊς 8ιο:κοσμητ~κέc; της λεπτομ~ρε~εc;. Ι<~ ο:ύτο Οά. πρέπει ν' &πο8οθη 

στην r:ρόο8ο, τήν ~νθησι κι &λληλοσuνοcρ-:-r,σι τών λο:ί:κών τεχνών r:ou 1jκμο:σο:ν 
έκεί:. 

Θά. έzρειοcζετο r:ροcγμο:τι ένοελε-ι.:f,ς μελέ-:-η ώς r:ρος τ-}ιν λιχϊκ·fιν ά.ρχιτεκτο

ν~κη στην ΛιΧπηΟο, κυρίως κο:τοc τ-/jν μο:κροχρόνιον &να.σφάλειο:, ποu έπLΚρα.
τοuσε κο:l ΚΟCτω ocr:O τlς 1.στορικeς <ί'Jν0Υ,κες r:O'J έβ(ωσο:ν γιοc οctώνες, γιοc τήν 
~ ' .1., ~ ι ' ι ' • ~ ( \ 'λ "' - 'θ οομ·η στ-,1 οιο:φορο: τ-ης, τ-η μορφη, τ-ην uποοια.φεσ~ν κιχ~ προφu ο:r,~ν τ-ης κα ε 

μιiiς οίκο8ομΥ,ς πο•) κα.τ' rXVOC'(/.."IjV ·ή έπt τοu θέμο:-:-ος είοικότ-ης εrν::ι:ι στ-fι•ι r:ρο

κειμέν-ην περίπτωσιν &πα.ρα.ίτητος, tδιο:ιτέρω:; γ~ιΧ τ'tc; προσΟ'ηκεc; κα.l ύπο8~ο:ι

ρέσειc;. Ί Ι τεχνοτροπία Μνο:τα.ι ν Ο: z.ο:ρο:κ-:-ηρ~σθ-ίj ώ:; έκ τοu.-ων, κο:t στί:; 
περισσότερες κο:τοικl.ες κάπως ίδιδμορφ-η, γιο:τt στ-/jν βασικ-ή της 8ομΎ) 8έν 

διέφερε ή οίχο86μ'Υ)οις ά.πο ά.ρχο:ί:α. μικρΟ: μέγαρο: μέ πο:Ψ.>ψrιλοuς λιΟόχτιστοu:; 
-:oίzouςJ, πιχριΧ το•)ς z.ρόνοu:; 8Ε: ...-r,ς -:-ο•Jρκοχρο:τ(ο:ς, ot οίκο8ομές ποLι δ~εσώ
θ·ησοιν στ-ην ΛιΧπηΟον, ένεφοcνιζο:ν στον ρuΟμο χιχt τ-ην έ:κτιχσιν, στ/jν έξωτερr.κ-}ι 

μορφΎ) κο:t 8~οcτο:ξιν, πιχρο:/J,ο:γeς ά.νά.λογες στl.ς διιχστοcσεις xo:l τά. σχέ8ιιχ 

οίκιών ποu έκτ(ζοντοιν στ-Ι)ν Κρήτ-η κα.l σ' &λλο: έλληνικΟι V'Υ)σ~ά. 4. 

'ΑΙJ,ιΧ -:-ήν 8~οιφοροc σr/jv 8ομ·ί;, ποι) ο!ν Υjτιχν έποuσιώ8·ης, προσέ8ιδο:ν ή 

τοποΟεσ(ο: χα.t δ χώρος (στενότ-ης ~ εύρlιτ-ης τοlιτοu), ·ή δμο:λδτης κο:t δ οιύλό

γuρος, το uy-ηλΟ προστοιτεuτικο τ-Γ,c; ο:ύλΥ,c; περι-:-είz.ισμα. μέ τlς βαριές πόρτες 

κα.t τα σ~8ερόφριχκτοι ποιρά.θuρο:. Διοιφορά.ν ποιροuσ[σ.ζοιν ένίοτε XL οιύτΎ) ή σuμ

μετρικδτηc;, το ϋψος ...-;,:; κο:τοικl.ο:ς μe τ'tς μεγά.λες κο:μοcρε:; τοu -ήλιο:κοu, xo:t 

η uπο8ιοι(ρεσ~ς τοu 8ιπλοu τετροcγωνοu μονώροφο•J σπιτιοu, το κοιλούμενο 
οίχωρο, πού κο:Οο:ρό, περιπο~ημένο, cir:οτ<:λοuσε rfι μονα.8α·/jν κο:τοικtο:. ''Ί Ι το:ν 
'6 'ι</> ' ' ' ι ~ ' .1., Ο' .\. ο:κ μη κα.ι ·η ο~οιφορο: στ-ην εσωτερικ·η τοu μετοιτρο,.,1 με τ-,1ν προσ Ύ)Κ"Ι) στο 

μέσο τΎjς κοιμιΧpχς, κ(ο•JΟζ .:η 8oxou χχt τή μετcιβολ·ή 't'OU σε τp(χωρο έσώσr:ιτο, 

πού με μ~a ξύλ~V'Υ) σ-.ιάλο: rl•Jέβο:ζε στο rlνώγειο .:η στfιν όροφή, λεπτομέρειες 
• ό - > ι \ ") ~ .1., - ι 

οι ποιες εντοισσ:ιντο:ν σ-:-ην ο .η οομ.1 της κχτοικιιχι;. 

Το θέμιχ τΥ,ς λο:ϊκΊjς &ρχιτεχτον~κΊjς μέ τούς πρωτομά.στορες οίκοΟόμοuς, 

2. Τοίί ιχuτοίί, σ. 38 χ.ά. 
3. lt. F. Lichtenbcrg, Raιιs, Dorf, Sιadι, "Beitraege zur acltcsten gc:;chicte \'ΟΠ 

Kypros", Dcrlin, 1906, p. 192-3. 
'•· Mngda 11. Ol1ncfalsch- Richtcr, op. cit. s. 202. T'ij; ~t:ί":7,ζ, Crieclιιsche Sίιιeιι 

ιmd G~braeuche αιιf Cypertι, Berlιn, 1913. 
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ποδ πpοχειpως έσχε8(αζοcν στο <ωtκ6πε8ο >) ~ στο χ:χpτt το σχέ8ιο τοu σπιτιοϋ, 
το μ.έγεΟος Κ!ΧL την δι~τοcξ( τοu, την ιiνόpυξι -.ων Οεμ.ελίων κατόπιν &γιασμοu 

'Εξc.>τεριχ·)ι ΙSψις μ.εγ~λΎJc; πιχλιχιiiι; otxoδoμ'ij; πιθ:χνώς εtι; &γ. Θεόδωρον κcιι πέpιχν -:οiί 
~γιοu ~l&:μιχν-:ος Λιχπήθοu (Χ. Πα:ρα::σ-.<εuοπeιι)λοu οΧιχτζηχοπρtτη•:). 

Κ!ΧL τ-f;ν Οuσ(:χ τοv ζώοu :η τοϋ πετεινοu κ.λπ., ιiπ:χcrι.ολεϊ: ΚΙJpLι<>ς την Λιχογprι..
φία κrι..Ι. μ~λισ-:-οc σε μεγ~·η·J εκ-:ιχσιν τΙ.; -:ελεuτ:χϊ:ει; 8εκο:ε-:-ίε:::, γιο:τl. -:οϋ-:-ο 
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&πο-:-ελεί έκτενέσ":"ιχ-:-ο θέμιχ, 6χι μόνο γιά. τtς εκιχσ-:-ο.-ε ιΧλλοιώσεις κιχl -:-tι; 

κιχτιχστροφές, &λλά. πιΟιχνως κιχt μέ τον τρόπον Πjς οtχοδομήσεως, ποu δέν 

πιχροuσιάζετιχι πιχντοu σ' ολη την Κuπρον όμοιόμορφος, σ~Χν νά. μ~ έκφράζ"f} 

δΊ. ζ ' ~ ' ..\. "-·· ' ' ' ~ , λ , ' ι r.o ωντιχνη .,1ν αρχικ.1 ιw.ιχ·ην ιχρχιτzχτονικ·η οημι.οuργιιχν, τοu ~χια"t"ον ιχπο 

π, ν &ρχ~ τοu Μεσιχ(ωνιχ -.ων χρόνων τΎjς Φριχγκοκριχτ(ιχς, • Ενε't"ΟΚpιχτ(ιχς κιχt 

τ ι ' ' v ' ' ' ιιψ ' - 'λλ λ ' -ουρκοκριχτ ιχς, γιοι νιχ εχ·ΙJ κιχνεις υπ ο ιν του μιιχν σuνεχη οι η ουχιιχν της 

προγονικΎjς &ρzιτεκτονικ~ς κληρονομι«ς ώς προς τ-ί)ν πιχριχδοσr.ιχκη δομ~ τ-"ής 
ι \ < ι ~δ \ μέ - ' - , , Χ ι 

κιχτοαιιχς, πeιυ υπιχγετιχι "fj Ί) στον το οι τ-ΙJς ιστορLΚΙJζ ερευνης. , ρ"Ιjσιμιχ 

"Εργιχ ~>ς προς το Οέμιχ τ-ίjς λιχϊκΎjς &ρ χ ιτεκτονικ1jς στην Λ&πηθο κoct &λλιχχοu 

τΎjς Κuπρου, τά. όποία. κιχt σά.ν βοηθήμιχτιχ δύνιχτιχι ό ένδιιχφερόμενος νιΧ σuμ

βοvλευθΥ, ε!νιχι., μετιχξu ~)J,ων, κocl τιΧ εtς την ύποσ"f}με(ωσιν &νιχφερόμενιχs, 

στ-ί) συνέχειοιν ομως το Οέμιχ σuμπληροuτιχι μέ την &νιχφορά. στ-ί)ν οtκοδόμ"f}σιν, 
σά.ν Οέμιχ σuνιχφές, κocl συνέχεια. τΎjς &ρχιτεκτονικΊjς, τ-ί)ν δποίιχν ot οtκοδο
μοuντες μήτε ε!χιχν ύπ' 6ψι.ν. 

Β'. Οlκοδόμησις. 

"Ε ' δ ' ' ' λ ' - ' δ ' ' ;s. ' ' ~ πρεπε οπωσ r,ποτε τιχ u ικιχ της οαο ομ"Ιjσεως νιχ ,1σιχν κιχτ ιχρχΊ1ν 

συγκεντρωμένοι, οί λίθοι, τιΧ χιχλ(κι.ιχ, ή &σβεστος, το &μμόχωμιχ κιχ(, προκει

μένου περt πλινΟοκτίστcι>ν, ετοι.μοι οί προς τοuτο πλίνθοι, &κόμ"f} κιχl ή ξυλεία., 

ποu μέ τ-f,ν πρόοδον τΥ,ς οίκοδομΎjς έχρειάζοντιχν σά.ν σκιχλώμιχτιχ κιχt γι &λλην 

εtδικήν χρΎjσιν &ποτελειώσεως τοu σπιτιοu. Κι ένω τιΧ θεμέλιοι ε!χιχν προηγου
μένως τεΟεϊ σuμπλ"ΙjρωΟέντιχ μέ σχλΥjροuς &κιχτέργιχστους λιθοuς, ιΧσβεστο
ΠΊ)λΟ κιχl χιχλ(κι.ιχ, ήρχιζεν fι τεχνα~ προκιχ-.ιχ(ί'ι<εu·ί) μέ -:--ί)ν κιχτερyιχσίιχν των 

κομμένων &πο λιθοτόμους λtΟων. KocO<i>ς χιχl σ' &λλες λιχϊκές τέχνες, σιδΥj

ρουργ(ιχν, ξυλουργιχήν κ.λ.π., ή πρακτικη γεωμετρική γνώσις fιτιχν &πιχριχ(τη

τον προσόν γι« --;ο•)ς οικοδόμους τόσο γι« τη λε(ιχνσι των λtΟω•J κιχt την τοπο

θέτησ( τους στον τοίχο, όσον xocl γr.ά. την ολην δομ-fιν κιχl τlς &νοcλογ(ες στιΧ 

ποφάθuριχ, τtς Οuρες, τό uψος κιχt π&χος τών τοίχων, το &νοιγμιχ χιχl τό μ~κος 
τών έσωτεpι.κων uποδομων, τΎjς κιχμιΧpιχς η κιχl τοu τοξοειδοuς σχήμιχτος τοu 

ήλιιχκοίί μέ τιΧ περιστύλια κoct τις βάσεις των. 

Μέ τ-}ιν προcκτικ-fιν λιχϊκΎj γεωμετρικ·ήν, τ-ί)ν δποίοcν κιχl ή νεωτέριχ &ρχι-
' Ο' 'ζ'Ί. ' ' 1 

" ζ ' ' ' Ο 'Ί. ' τ -liδ ' ":"εκτοναη ιχ ε ·ψ,ευε, Yj ιχνεyερσις Υjρχι. ε ιχπο τοι εμε,.ιιχ, που ειχιχν ,1 η ετοι-

5. Β. Χοι-:ζημιχάλη, "Rcport of the Department of Antiqujties", Κυπριακή 

.taCκή 'Αρχιτικτοι•ική, Κ•)πpος, 1967. Γ. Χ. π~π~χο:ρ~Μμπο~.ς, 'li Κυπeιακιί λαίκr} 

olκla, Κόπρος, 1968 κοιι εtc; σvνοπτικήν οιύ-:οϋ έργασίοιν /(ι•;ιριακά ιίΟη καί έΟιμα, Λεuχω
σ(οι, 1965. Κ. Λ. Γεωργιά8η, ccTδ &:γροτιχδ σπ(τι τ-ίjς περιοχ'ίjς Κιρηvε(οιι; τijc; Κ\ιπροuΙΙ, 

Λιιοyραφlα 18', 1953, &:πό με)bς ε!c; Έπετηρ(8~ τοu Κένη:οu 'Επιστημονικών Έρεuνών, 
έπ(σης Κυ:τριcικαi Σ:ιουόα(, Λαογραφικι) Κύπρο;, -:. Α', 1971, ΆOr,viiς Τοιρσο•)λη, Κύπρος, 
τ. Α' I 'Λθ-ίjνιχι, J 955, κοιΟώς χαt σε &χρονοι ιιΧρονιχό:)) κ.ά. 
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μα.σθη, μέ -:-ο κ-:-ίσψο προς τ« ~·ιct) τών τοίχων. Π ροι; &ποφυyljν μιχκρuγορ(α.ς 
έπί τοu θέματος, περιγράι.pον-:-οcι μέ ά:πλότη-:-ιχ τ« χόρια. σημεϊ:α. τ-';,ς λιχΙκης 

α.ύ-:Υ,ς τέχ•ι-rις. I<ocl. c~ς προς τά χρησιμοποιο•jμενιχ έργιχλεϊ:σ., τά πλείστα. τών 
< I >I~ ~ I ) έ ' > / < ~ β I 1_ 1_ 
οποιων ειοη σιοrιροuργια.ς α.νιχ<;:ι ροντα.ι σιχν ιχπιχριχι':"Ύj'7<Χ, ο οιοι Ίjτ-ης με τuν 

γνώμονα. σLO'I)ptX Κιχ/. ξύλtνΊ) γων(ιχ, fι <ΧοpιχκτΟζ μέ τΟ νημοc, οcλλ« Κιχl fι σφόρrt, 

το δίπλει.ιρο πλοcτύστομο τσιχπt (μοcρτέ)J,ι) όδοντωτο χο•ιδρο σ-:--fι μιοc του πλευ

ρa κrιt τ-fιν &λλΊJ ψιλόοωντο, ·ή σμίλ·η (τιΧ δυο τελει.ιτα.ϊ:α. γιά τ-fιν κα.τεργιχσtοc, 
λείοcνσι κα.ί λάξευσιν τών λίθων) zονορ-Υ) κ:χt ).επτ+,, '70 μυστρt κoct -η μόστροc, 

κιχθως κoct -η σκιΧφΊ) γι« τον ΠΊJλΟ (ξυλουργι..ιο κα.τιχσκεόοισμιχ). Με την έπε-

'1Ίλιακbς οtκιαc; μέ Μο <Sψειι; βορρίi καl ciνατοΧ'ί)ι;, μέσα σ' ~να Οαuμά:σιο 

φuσικόν περιβ~)J.ον. 

ξεργα.σ(οc τών &ποyομμένων λtΟων, τl.ς τετροcγωνισμένες κιχ!. lσοπεοc<>μένες 

πλευρές των μέ τ-fιν γεωμετρικ-Υ) κοcνονικ·fιν εύθ•Jγράμμισιν τ-'ης έπιι.pιχνε(ιχς 
&νεγείρε-.ο ό τοϊ:zοι; μέ -:-1.ς γωνια.κές διοcσuνδέσεις ν~ προεξέχουν γιιΧ τ-fιν ένο

ποtrισιν τοu δευτέρου τοίχοι.ι, ποi.ι σ-:-1} (J1J•ιέzεια., θ' &κολοuΟοuσε ν' &νεγείρετα.ι 
προς συμ;;);ήρωσιν τ-'ης οlκοοομΊjς. Διοc τ-Ι;ν κα.τιχκόρυφον κιχ!. πλάγιο•ι εύθu

γροcμμισιν, fι γωνία., fι σ-:-οcΟμΊJ μέ το νΊ;μοι, ένοc έπίμΊJκες εύΟuγρα.μμισμένο 
ξόλο κοιt μετέπειτα. το <<φοcοι•> (νεώτερον μέτρον στα.θμ(σεως όμιχλης έπιφιχ

νείοις μέ σωλΊJνοcριον ύγροu εl.ς τό μέσον) έzρ7jσίμει.ια.ν γι~ -:-ljν ε•jθuγρ:Χμμισι 

τοu &νεγειρομένοu τοίχου τ-'ης λι06κ-:-ιστ-ης η κα.t πλινθόκτιστης οtκοδομης. 

Τά οlκοδομο•.Jμενα. σπίτια. οιιΧ τ-ίjς σuyκολλfισεc<>ς τών λιθων μέ &σβεσ-:-ο-
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πηλό, μονώpΟC(!Χ Υι διώροφα. με τΙ.:; Uϊ.CιΟ~α.φέσειc a~· ~)),(o)'J έσ<•J':"<:pικώζ -:-ο~zων 

είzι:ι..ν .-ljν έr.ιφ&.νειάν τω•ι εVΟuγρα.μμισμέ•rφ έr.tσι;ς κ:r.t iΔ:r.v, με -:-ο γέμισμα. 
~πο τοvς οίκοΟδμοuς τών -.οίz<.)ν μe zιχΧ(κ~χ κα.Ι. r.:ι..zu σ-:-ρ<•)μ:>: έξωθεν γ~yοr.οι-

έ λ - ' ' - ' ' ). , - • ι • β ~~ ημ νοu Π"1) ou, οι οr.οιοι κιχι με τ-.1ν c-:-εγιχσ~ν 7Ίjζ ο~κι:r.' ι-σοι• ατι.,οvτω•, 

έλεuκιχ(νοντο μe ρεuστοπο~ημlv·fjV ό:σβεστον. '.Λλλ&., κ:r.l c:)ς r.ρb:; τ-!Jν όροψl;ν 

κο:ι τήν στέyα.σιν έχρΥ)σιμοποιοUντa 8tάφοpοι τρόποι, μετα.ξ,J τών bποίων κιχt 

οί έξ~ς: 

'Λφοu το κτίσιμο τώv τοίχων με τtc θ•)ρες κιχί τd: πχρ&.Οuρα. ~ κ:χt τ!.ι; 

άρσέρες έ-:-ελε(ωναν στο άν&.λογο ϋyος κ:r.i. r.λ&.-:-ος -'ij μ~Μς άκολοuθοuσε ·ή 

στέγι:ι..σις: (ιχ). :\1~ -.ό σ.-ίjσιμο μεγ&.λων ξ'Jί.tνων οοκών. σ7Ιj~~γμένων σ-;Cι ~νω 

μέρος -::ών -::οίzων. κ&.-::ω ιΧr.ο -::ίc όr.ο~ες έκ.:χ?φώνον-:-χν σ-:-ερε:Χ ροκα.νισμένιχ 

σιχν(οιιχ, -:ο κv.οuμε•JΟ <<τιχβ&.νωμχ 1ι -;οιβ&.νι>t. ·i; (β) Zf'J7"f)'Joιν έπt τών τοίχων 

σε τρίγωνο υι:ημι:ι.. κ.ιχt. κα.τ:Χ μ~κρ:Χ οιχστ-ίjμ:χτχ ξ·)λιvοι ε•)Ο·;γριχμμισμένχ οο

κ&.ριιχ στεpεωμέ•Jα. έπί όριζοντ(ων ξΙJΙ,ίνων ΟΟΚών ΠΟ1J είχ:χν βχσεις στο fl-έσον 

τοu τοιzc~μιχτος τ-ίjς οLκο8ομ'ης, πρrJκ.ειμένου γιd: χολετρωτd: κεραμίοι:r., -rά 

όπο!οι έπιτοπ(ως κοιτεσκεuά.ζοντιχν, άλλ:Χ κχί με τεμ:χzισμένε:; ξι)λινες πλά.κε:; 

~ πλοικά.κιιχ μι:ι..ρμάρινιχ κχι. κιχτ6πιν, οτιχv το γ:χλλικοu τ•)πο•; κερα.μίόι έσ-ιε

οι&.σΟη, το δποϊ:οv ΚL α.ύτο κχτά r.ρώ-:ον σ-:-fιν Λ&.r.ηΟο 8ιd: μηzχν-ΙJμ~των κχ

τεσκ.εuιΧζετο κχ!. το ό-;.OLO'J ~~εμόp?ωσε -:-(,ν σ-:έγχσιν Χ.ΧτΟt r.λέον σ.j'(f?O'JO 

μέΟοδον (γ). "Αλλος τρόπος σ-:εγ&.σzως .-ίjς όρο?Υ,ς έγ~νz-:-ο με κορμο.Jς κur.χ

ρισσόδενορων, ξηρο.jς, &r.οφλο~ωμέ•ιωι;, λε~=t[νον-::ες ..-i,v σ-:ρογτjί-;-ην τ.zριφέ

ρειriν των μέ ρόκ:χνον. ΊΙ στέγη, μέ τοr.οθέ-:ησ~ν πχρα.ί).;.).<.)ζ ξ~λίνων δοκών 

κ:χτιΧ πλ«-:-ος των τοlχων (τιΧ βcιλίκι:χ), εr.ρεr.ε νά: συμπλ"tjρωΟr, μέ ~εμένα. κο:λ«

μιιχ Ύι ψ&.Οες άπο κο:λοcμιι:ι.. μέ τ-ί;ν τοποΟέτησί -rouς έπ&νω στι>: βuλlκια, στίς κu
π:χρισένιες οοκοίις, η ~ν οeν έτοποΟε-:οuντο πλεκ-.ες ψ&.Οε:;, έπάνω άπο τ± 

πuκνcιδεμένι:ι.. κα.λ&.μιιχ έτοποΟετοuσιχν π•;κνόφuλλο: κλιχ8ι.Χ δέν8ρων κχt Οροuμπ:χv 

πuκv~, τ-i}ν όποί.ο:ν έκά.λuπτον με φ•)κιοι τ-ϊjς Ο&.λ:χσσιχς. "ΟΧ' ι:ι..ίι-:-ά έκο:Μπ-.οντο:ν 

κατόπι μέ πι:ι..zu στρώμα άz•;ρor.r,i.rJ\i κ:χ!. στ-},ν ά-..ο:;ί;ρχνσ( το•; μ' έλ:χ?ρό 

έr.(στρωμιχ κοr.χνισμένοu κοκκινο:χσβzστοr.z-:ρώμ:r.-:-ος ( π·;ρκί•J). ~r.λώθο•J-;ες 

ιiκόμη σ' :xu-:0 ΚL ιΧργι)J,όχωμ:χ, τΟ ~r.οί.ον μ~ β:ψύν ξιjί,~νον κό7.:Υ..VΟ 'ij r.έ-:ρι•Jο 
κ•jλινδρο έσuμπ[εζα.•ι σέ χ:χτωιτ-ερ'ί) 7-εριφέρειχν -.:ρος -:-tς 7-λε·ψες -:ών &κρο

δωμ&.τω•J ΟΠΟ\) OL λα.ξεuμένε:; λίΟ~vε:; zολέ-:ρες κ-:ισμένz:; σ-:r) περβοcζ~ -:-fις όρο

?~ζ άπέβα.λλιχν -:οuς χειμερινο•)ς μ'ϊjνει; τά vεριΧ τ'ηι; βροz~ς. ΊΌ κ•ιστό λιθινο, 
σ' ιχύτ-fι την περίπτωσι, περβά.ζι r.ροεξε~zο: τών τοίχων, γιά προστασία. των 

&πό τήν βροz1} κι &σφιΧλειι:ι..v τ'ης στεγάσεως τ-'ης όροφ'r,ς, τ~ς όποία.ς πά.ντοτε 

προεξε!χεν ή άπο εσωΟεv τοu σπιτιοu κτισμένη κι:ι..πνοδόzοι;. 

Έννοεϊ:τι:ι..ι πως σ' /)),ες -:tι; r.εριπ-:ώσειι; σ.-ήριγμ« τ"fιι; στέγ-ης ~σχν οί 

-;οιχοι, ιΧΙJ.' ίSμωc σ-:-ά μεγοc/ α. δίχ<ψχ σπf.-:-ιιχ Ύj-.χν σ-:ο μέσον ·ί) μεγ:ΧλΊJ κιχμά.ρ:χ 

ποu στήριζε >ού:; -:-οfχο•Jς κ:χί .-},ν f'Jτέγη r, κ~ :Υ-κόμη r.χρεϊ:zε -:-ο σ-ιΥ,μιχ στ-i;ν 
\ιr.οδι:ιιίρεσιν -:οi:ί σπι-:-ιοu. τlς r.ερ~σσό-:ερες φορS:ς fι σ>έyι, άr.:χσχολοuσz σ'.JΥ-
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zρόνωι:; r;ίκοοόμουι:; κα.l ξυλουργοός, ά.φοίί ot ξυλουργοt κοιt πρtν ά.κόμη ή οtκο

~όμ·φις -:-zλειC:>σ<:t ήσ--ι.ολοuντο με τ-fιν κα.τασκευ-Υιν των θυρών, πσ.ραθίιρων 

κοιl σε σuνεργασ[σ.ν αότοl με το•Jς σι.οηροuργοuς για. σuνσ.φ~ μέ τ-fιν οίκοοόμησιν 

έργασLας, φεγγϊ:τες, κιy..ιλιοώματσ., κ&:γκελλα, γιιΧ. σtΟΎ)ρίi κιγκλιοώματα ποι
ραΟ•)ρων η έξωθόρων, γιιΧ. έζώστες κλίμακzς κ.&., μετιΧ. oe τ-fιν σ-:-έyοισιν της 

οίκοοομ:ης ά.κολουθοuσεv ή έπίστρωσις τοu οαπέοοu με τετραγωνισμένα μά.ρμιχ

ροι Υι με τ-fιν έπίσ-:-ρωσιν σ' αuτο είοιχοίί πετροκονι.ά.μιχτος, ά.φοίί προηγουμένως 
Ι ) ι~ 'ψ ' λ' < ' \ ' Ι - I \ ,!. ~ με ,ασπωuΊ) γ•; ον εκοι uπτετο Ί) εσωτερι.κη επιφοινειοι των τοιχων χιχι μν , ,1ν 

έπίχρισιν &σβεστοπηλοίί. ό σουβιiς των τοίχων έπεριχτοuτο. 

Το έσωτεριχο -:-Ίjς προηγοuμέν7Jς διχωρ·ι;ς οίχ(ιχς μέ τη,. χεν-:-ριχ'i)ν cιόήjς τοξοστοιχ(αν. 

'ΛλλιΧ. οeν πρόκει-:-ιχι μόνον yιιΧ. μονώροφοι η κο-.t οιC:>pοφοι, μιχκρονά.,οιοι 

μονόχωριχ :η χαl οίχωροι ά.νώγειιχ καl κσ.τC:ηειιχ οωμά.τια κσ.l τlι:; στέγες των, 

κ-:-ι.σμένα &πο λιθοχαβιfρzς 7) πλίνΟους Υι κιχl &:πο λεπ>όκοκκοuς κατεργασμέ

νου<; πωρόλι.Οοuς. Μέσ' &πο το περι-:-είzισμιχ . χι οχ.ι μιχκριιΧ. ά.πο τ-fιν κατοικ(ιχ, 

έκτίζοντιχν κιχt τα. βοηθr;τικά, &ναλ6γως τ-~ς έ;:οιyyελμιχτικΊjς ίοιότητος τοu 

οίκοοεσπότου. Το πλυσταριό, το μιχγειρεϊ:ο με τ-/jν κιχπνοΟόχο, «το κελλά.ρι» 

(ά.ποΟ·fικη), δ φοϊίρνος, ό άχuρώνιχς, ό στιχϊίλος, το έργαστ-ήριο τοϊί λα·cχοϊί τεχνί-
~ 1 Ι - I λ J 'ζ I > •f ~ I \ 

τη ,1 -:-ο χα-:-α.σ:-ημα τοu πcι.ντοπω YJ εκτι ον-:-αν μεσιχ σ ε•Jα; περ.γuρο, ποu σοιν 

f ("iil ~ 1 'β 'λ ) \ \ '' - \:'- t -Λ Ι ) \ f'l 
σuγκροτημιχ οr,οκr<ηρον, επρο ιχΑ ε ιχπο την ιχκρΎ) τοu ορομου Ύ) μεσιχ ιχπο ενιχ 

κοιτάφυτον κ'ίjπο. Σπίτια μονώροφα Yj οιώροφοι μ' έργιχστ-ήριο -~ κατ&.στ-ημα 

στη σuνέzειιχ σε στενα. ά.νΎ)φορικα. ορομά.κιοι :η κα.l τετρσ.yωνισμένιχ μεγάλα 
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ό:ρzοντικιf, μέσσ. η κσ.t στ-fιν ~κρ·η πλιχ-.-..Jχωρο•J κχτ:χπρ&.σινο•J κ~πο•J, οίκο8ομeζ 

;-;ο·) πρόβ«)J,:χν σοcν έπχ•.Jλεις. r.οcνω ά.πο >ο r.ε-:ρόκ-;-ισ-;-ο •)y·r,λo r.zpL-:zίz~σμ:x. 

r•. 'Άριστοι οικοδόμοι. 

ll ιχρά. -:-ljν έκτz•ιΎι ό:ν:χ?οροc σ-:ο θέμχ -:--;,ς λχ~κΥ,ς ά.ρzι-:εκ-;ονικΥ,ς κχι -:-r,:: 
<ι!κο8ομ·ήσεως θό: 1}τιχν μεγ&.λ·η πσ.ρ:U.ειyις άν 8έν έγίνz.-ο έντ:χuΟ:χ μνε(σ. γιοc 

-:-ί;ν ό:περιόρ ιστον φιλοτεχν(α.ν τών Λα.π·ηΟίων οίκοΜμων, ot όπσϊ:οι ύπ-'ηρξα.v 

Q•ισμο:στοt κο:Ο' ολ·ην -:-ljv Κ•.J;ψον. Δlv είν:-ι.ι κιχΟόλr;υ vr.zρβσλ}ι οτι Ύ; ο~κο8ο

μ~κ·ίj -;-έzvη ύr.7,pξε i:νιχ λ:χμr.pον έr.ι-:-ίjδ:Ξ:'.JfL:Χ. γιοc '7Cι'~ιι; ocγpocμμ:x-;-r;Uζ έκείνων τwν 

zρ6νcυν οίκοοόμοuς, ot όπeιϊ:οι ό:πο ~πλοϊ: π:::τροπελεκ-ητές, κα.Οίσ-;-ιχν.-ο ο1κο86-

μοι περι<•>πΊjς κσ.t ό:πο οίκο86μοι, πτωτομιfστορες έργολιΧβοι δι:χκριΟέν-;-z:: κιχΟ' 

~):r,ν -:-ί;ν Κύπρον έμπράκτως κ:χι μέ -:-tς μεγιfλε:;. Ο:χ'.Jμiσιε:; ο~κο8ομέ:; πο·) 

iνf,γειρσcν. Ώς έκ το•)τοu κ:χt σ~ν έργολοc~οι οί;ωδομ·ήσ:::~Jς μzγ:Χλων κ-:-r,ρίων, 

σ-ι.ολείων, έκκλ'Υ)σιών, πολuκιχτοικι<7>ν. ξενοδοχείων. έπρεπz νά. εrχιχν διέλΟzι 

ολ:χ τα. στά.δι:χ τΊjς λα.ί:κΊjς ά.ρzιτ:::κ-:-ονικ'ης κ:χt οίκοδομ·ή->εω::; Κ:ΧL μέ '7Lζ πρχ

κ-;-ικές yεωμε-;ρικές των '('Ι<:>σεις -ησ:χν σε Οέσι !JX .Jπ-:ιλογίσων έκ -:ών προ-:-έ
?<•>V κ!lί ~a έξοΟιχ έκά.σ:-ης οίκο8ομr,ς. 

' \λΜ μέ τιΧ Οέμιχτα. τ-'ης λιχϊχΊjς Q:pJ.ιτεκτονικ'ης και οίκο~ομ~σεως ΟιΧ 

;-;ρέπει έδώ νά. γ(ν·η &κόμr; r.r;.ετα-fι ά.νχφrψοc γιιΧ τr);ς φΩ.ότεzνο•Jς έκε(•ιο•Jς 

κ-iη~τέχνες, -:-οuι; σμιλεu-;zς -:-wν ).(Οων, κιχt τοG-:-ο σοcν σ'J:J.πλΥ,ρωσις 71 κιχt έ;;~

σ:έγιχσμ:χ -:-ών Οzμά.":'ων τούτων, κοcθόσον σuνιχcρέ:; πρός -;ιχu-:-:χ ~ιιΧ νΟ: μ·Ι; κ:χΟί

στe>:τοιι ό:νά.γκ'Υ) περιyριχφΊjς άνιχλuτικώς κοιt σι!tν θέμιχ ίοιοι[τερον. Δεν Οό: πρέπει 

λοιπον ν' ό:γνοfισ-η κιχ•.ιεtς μελετ-η-:-}ις τοι)ς σr.&νιους έκzίνοuς «σ-.. α) ιστέc>>, πού 

μ! -;-ήν σφvραν κοιt -:-/;ν σμf.Ι:φ έι.±;ε•J:χ•ι 9ιλr;-:-εχνο::ίν-;-ες σ-:-οu:; i.LOo•Jς r.οικιΗ:χν 

κοι.λλωπισ.-ικών σ-ι:ε~ίων κιχ/. μορφών προς δι:χκόσμ·r,σιν κιόνων κocl. προπυλzίων, 

γων(ιχc; τοιχωμά.των, Οuρών ·η πιχριχθίιρων, τ1ς λLΟινες β&.σεις γιιΧ -:-ούς έξώστες, 

::Χ ά.κρο8ώμα-:ιχ της όροφ'Γ,c Ύj -.ιΧ rωνικοu. οωρικοu κ~.ι κορινΟιχκοu ρuΟμο::ί 

κιονό··φσcνιχ σε σ-ι:ολικα. κ-:-ί;ρι:χ, έχyJ;φίες, σε άρχοντικΕ::; οίχι:ιδομές έ).);φο-

Α " - ό' • ' ,., · 1· • t' ι · ., · ι'~._:χντινr;ς προσ ψεως με κοιμα.ρωτο•Jς 'l)fiLXΚ'JΙJζ. \:χι οιεκρ νοντο r;ι σκοcflιστες 

ιiπο τοuς ό:πλοuς λιΟοξόοuς γιό: τ-Ιjν λεπτολιΟοξοΊ:κ·}ιν φιλοτεχνLαν των. ΒοιΟίι

vοιοι . έμπεφLο:, έπιοεξιό-:-tjς, zuσuνειο·ησ(:χ, κοc/. κ:χλλιτεzν(:χ διέκρινε r.~'J":(JTZ 

-;-r/ις οίκο8όμους -:-f,ς Λοιr.Γ,Οοu. 

ι !ροτοu, τέλος, γίνει ά.νιχφοριΧ σέ είδικο•Jς έκπροσώποuς τ-ης λοιi:κης ά.ρχι

-;-εχτονικΊjς κιχ/. ο!κοοομ+,σει<>ς στ-fιν Λά.π-ηΟο, μιά. r.r;.ε-:-ικ-fι λεπ:-ομέρ:::ιιχ πο•J ιiπο

:-zλεi: γιιΧ το άν:χπτuχθέν πο!Λπτuχο -:-ou:-o θέμα, εΙν:r.ι ό-;-ι: .λιΧ -:-ίjν οtκοο6μ·r,σιν 

-;-ou μεyά.λοu (μr;-:-ρο;;ολι-;ικr;u κσc-;0: -:-'φ ' \Ο·ηνii Τοιρσοuλη} ν:χοu -:Ύ,ς '.\γtιχς 

lΙοιρσcσκεuΊjς, (ι όποϊ:ος είνα.ι κτϊ:σμιχ τοu I 885, κιχ/. οχ ι ώς ~ ':\0. Τιχρσο•jλ'Υ) 

Κ7.0ώρισε τοu J 835 ('Cσως έκ τur.ογραφικοu λά.θοuς). έκλ~θη είοικος τεχνίτη~ 
~;-;ο -:-ίjν Σμίιροrην. b Π οιν:χyιι~της Σμ...,ργηός. r.ιχρά. -:-<'i"J :;πι:ι[ι:> έμ.:χΟ·Γ,•εuσ.χν κ:χ1. 
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Κ:χίj.ι-:-ε-ι:Jαό:; διτ/.οσμο.; σ-:b -:rJ~ω-:-b•J \ιτ:έρ(}ηιι "7-ij~ έ;ωθuρ~ μεγ:ίλοu ιΧρχι:.ντιχοu 

-:--Γ,:; .\ :xτίjOr,•J, "7-ij; ο!κοyενε(:χ:; Κώσ-:-:χ Π:χραcr/.ε>J:χtδη ε!:; &yιov .\ouxiν, -:ό δπι:.'Lο•J έσ-:έ-γα.σε 
xoct τόv ' \σ-:-uνομικόν σ-:-α.Ομόv τη:; Λ:χ;τήθοu. 
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~ργά.σθησα:ν Λα:π-ήθιοt κα:l &.πο &λλα: μέpΊJ της νήσου, οο-:-ος οε ένυμφείιθ·η στο 

Κα:ψα:κλί, προά.στιον τΊjς Λεuκωσί~ς, έ:ιιτισε οΕ. καt το κωοωνοστά.σιον τΎjς 

ιερ&ς μονΎjς Άγιου Παντελεήμονος στ-fι Μύρτου, zαμ·ηλώτερον μΕ.ν κο:τιΧ το 

πρότυπον δΕ. τοu κωδωνοστασίου τοu ~ΙΎ)τροπολιτικοu ναοu Σμύρνης -rijς 'Λ γ[α:c 

ΦωτεινΎjι;. Ό Κωνσταντϊ:νος Κύρρης οίκοi>όμος, με-:-έπει.τα, έκκλησιών uπΊjρξε 

μαΟητ-1]ς τοu Π ιχνιχγιώτη ΣμυpνΊ)οG, οί έκκλησ(zς δΕ. ποu άνήγεφεν δ Κ. Κύρρης 
, ~ ι ' - ι J, - >~ι Q - ' • ι ' \ 

σε οια:φοριχ χωρισι τΊ)ς νησου ι1σα:ν τοu ιοιου ρυ μου με μονοuς τοιzους και σε 

μικρότερο cr,(Ύ)μ« τ-'fις 'Λ γ[:>:ς Π αριχσχευΎjς, οια μέσου τών -:ο[zων τοu ναοu τ-ίjς 
ι ι ι ι, ) 'β ζ ' ' - "' β - ι ' οποιιχς πετpο..<-:ιστες σ'Λ<ΧΛες ιχνε ιχ ον επι του ιχ.μ ωνuς, του γυνιχικωνιτου και 

τοu κω~ωνοστσισίου, τα ~ισιστcωροuμε•Jα ~σωθεν τόξ:χ -:-ou δποίου συνεκρά.τουν 
' ' ι - • I - • Ο' - • ι J. • ' • 1 \ π ι την ευρuτητα: του υπερογκου ναοu. ·η εα -:-ou οπο fJU ,1-:-αν ορατη α:πο τr1 εν-:-ε 

11-Ηλι προς Κερuνειαν. 
"Α ' ι - ' ~ - ι ' ' .~ \ι θ .,. ' ριστοι εκπpοσωποι της οικοοομικης -:-εzνης απο τ-,1ν 1 απ-η ον ησαν ο 

προοιναφερΟεtς Κωνιπαντϊ:νος Κύρρ·Ιjς, ό Νικ6/.σ.ος Κuβερν·~της, Χριστό~ουλος 

καl Σέργιος Φλωp[ΟΎ)ζ, Χριστόδουλος καl Ίωά.νΨης Κά.ργας, Χαράλαμπος Τε

λεβοcντος, Βασίλειος Π ιχύλου <<Κετσέπαυλης~, Ίωοcννης Βασιλείου (&.θλ·ητ-Ιjς 

στο ΜαραΟώvιο, έργιχσΟεlς έπt μα.κρCιν εlς το Τμ·fιμιχ 'Λρzαιοτ-ήτων), δ Χρύ

σανθος 11αναγΊj <<ΚουτσοzρυσανΟrjς•>, ~lιλτιά.δ·ης Ν. Κuβερv-ήτ-rις, Κώστα:; 
Μαξούλης, ό Χριστόδουλος Ν ικολοcοu. ό Ξενοψών Ν. Κuβερνήτ-ηc ( γνωστος 

στ-Υj•1 Λεuκωσίαν έργολΟCβος, εκτισε τCι μεyά./ ο ΠσιρΟενοιγωγzϊ:ο στ·Ιjν Λάr.YJO'J 

κι c'ι.λλοu σχολαα κτήρια, στ-Ιj Λzυκωσία τα ξενοi>οχε'i:ι:ι Νικοσία Γlrί..λας, <<Ρή

γαιν('Ι..>>. το <<' Αyροπολ>> κσιl μ.ον-.έρνες πολuκατοικίzς), ό Χριστοφ:ης Moc-:-Oα:l.ou, 

'Ερωτόκριτος Χαβά.τζιας, Πανοcγ. Κ. Κύρρης. &ρκετοl έ:.< τούτων έργολΟCβοι, 

Οοιuμοcσιοι λιθοξόοι σ-,{('1../,ιστές γνώσ-:-rη τΎjς λιΟογλuπτικ:ης καΙ. 5.λλσι ":'Ού":'ων 
μετοcγενέστεροι. 

Ξ1'.\01'ΡΓΙ.\ 

Σuνοcφ-1]ς προς την ο~κοοόμησιν τέχνΊJ είναι κα:l ή ξuλουργ[ο: &ρχοιιοτέρο: 

όπωσοήποτε κοιt τ-ίjς οικοοομ-ήσzως. οzι μόνον σ<Χν προ'~ον -rijς uλοτομl.α:;, &.λλd: 
ytcX τεχνLΚΟ'J Uλικό, -η έπεξεpγασ(α -.ο\) όπο[ΟU ε!νrι.ι άπαρα[τ-ητος Κ:Χ.i ΟιcΧ ":''lJν 

οικοΟόμησιν, έκε'i:νο δΕ. το δποϊ:ον άνάγει τ·Ιjν ξuλοuργίοcν σέ παλα:ιότεροuς τ-ίjς 
οίκοοομήσεως χρόνους ε!νο:ι ή ύλοτομ[α, οιa να &.ποοεικνίιεται κο:t ίστορικώς 

οτι καt σαν μη κατεργάσιμοι; &κόμ·η -ή ξυλεία:, έχρ·ησ[μεuε στ-Υιν &ρχαιότητα: 

κσιι στην κιχτασκεu·Ιjν προχεl.ρων οlχισμ6>ν. Σ·ήμε?ον δΕ. σέ οιοcφορες &νεπτuγ

μένες zώρες καt 5που το κλίμα ε!ναι ψuχρον κο:τασ-,{εuάζοντιχι σuμφ6>νως άρχι

τεκτονικών σχεδίων θιχuμοcσιες ξύλινες οίκοοομΕ.ς &πο είοικης ποιότητος ξύλο, 

τεμαχισμένο σε &vάλοyοι μ·ίjκ-η. 'Η ξυλουργία; cΧκολούΟησε σχεοον τον &.νΟρώ

πιvο βίον, οχι βεβαίως ύπο την σημερινήν τ-ης μορφ-ήν, &λλιΧ μετd: άπο τ-fιν 

κατιχσκεu-fιν κuρίως τών άπαιτοuμέvων οι' αu-rljv σιοΊJpοuργικών έργα:λείων. 

"Αν οΕ. κανείς ένθuμηθΎj τ-fιν Άρyονα:uτικ·f]ν έχστρατείο:ν, θ' &ντιληφΟ~ καλύ-
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τερον πόσον ·ή ξυλουργία. σάν λα.ϊκ·>ι τέχνη μέχρι σε ποίους χρόνους ά.νά.γετοιι. 

Μετα.τιθετοιι, rσως, -:ο θέμα. τοϋτο κοιτά σειράν γιΟι τ-Ιjν aημιοuργ-ηθε!σα.ν 

στο aι&.στημα. των χρόνων ά.λλ·ηλοεξά.ρτ-ησίν του ώς προς την οtκοaόμησιν κιχt 

Ξuλόγλuπ.ον ποιρά.θuρο μεγιΧΧ·ης ο!κ(οcς μέ κλα8<υτι:Χ κά.y..tελλα: κoct ~σωτερικόν 

παροcΟuρόιpuλλον ε !ς ΛιΧπηθοv. 

τ-ην στέγα.σιν, α.ν κα.t ξυλουργεία στfιν άρχαιότητα. μποροuσα.ν vά λειτοuργοuν 

ΚC<t σε ύπόστεγα. η κα.t στο uπα.ιθρον. Ί-[ ξυλουργία, πά.ντως, ά.νεπτι'ιχθΥ) ά.πο 
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' I ' Λ ι Q \ ) ' β ι ' • ' ' 'λ ' ' ~ ενωρις στην ΟCΠΎJ ο σε π ,οr.τ~'Χ ιοτqν,~. η οπ?L'Χ εκοr. •;πτ<: >O'Jr.'Xzισ-:ov τρ<:ις 

σ<:O'J~IXLOIJζ τομε~ς. t7~V κ~i. σε ~η~ μέρ·ι; .-;,ζ Κ..Jπρω ·}, ξ'Jί.ο•.ιργίιχ σα·ι 7έzv·r, 
... )- " 1{'... • • ' ~· ).. "'ι'":f1.'1 EVTE ιωζ ά.γνωσ7Οζ. 0:~ ELV=t.L γvωι;τ~ 70: χρr,σιμΟΠΟLΟVμενοr. <Η~ -:'ιιV 

τέχνηv ιχuτΎjv έργοr.λε~rι., ποι'ι κι ιχu-:-ιΧ κα.τ'Χσκεu&.ζοvταν tJ.cX σιl>ηρο•;ργε~~ .-ης 

Λ!Χπ-r,Οοu, γ~α νιΧ καΟίσ-:οr.-:-οr.ι περι-:-:Ύj ~ έπιχν:Χληyις περί 7ο•:ιτων. Ε!νσ.ι ~μω:: 
cΧ:':σtp'ΧίΤΥjτΟζ μtcX OIJ'IOΠ':"LΚY, cX'iOC'f>OpcX σ7ιΧ Κ'Χ7ΟCσΚεU'Χζ(ιμεν'Χ εr1)·r, -:-ϊ;ς λιχtχ=f,ς 

'ΧU7~ζ -:έχ-.ης -:-ιΧ όποϊοc κιχt ~ιιχι..ωρίζοντοιι σε γεωργικά:, οtκοaομικιΧ Κ'ΧL ΟLΥ.ακ:Χ. 

Ί\••ο-φοpιΧ ~ε ΟιΧ γίν-η σε πρωτ6τvποc εi:l>η. τιΧ περισσότερα -:ωv 6ποίων ~έν κοc
τχG'κεv&.ζο .. τα.L πλlοv ιΧι:;;οϋ Y;~·r, έχοuν ά•ι7ικοr.-:οcσ-:σ.Ο<:~ μέ νε6)τεροr. βωμ:r,zοcνικ~ 

ε!~·r, τ-ϊ;ς ξuλο•;ργίοcc; Υ, κσ.t με7:χi./ ~κ&.. κ•;ρ(ως εLς τδν τομέοr. -:-ίjς γεωργί:χς, ένώ 

εί:; '":cX ο1κο8ομικcΧ ΚOCL οtκιιχκιΧ εtδ'Ι) ή ξΙJλοvργί:χ ΟΊJνεχ[ζε-:ο:L με οιuξ:χνόμενον 

σfιμεριχ ρuθμό. 

Σ';·f,v .ι\ά~ι;Οrι /,οι;:ό·ΙJ, Χ~ έκ-:-0ς άr:fJ 7i; vrxuπr,yί~~, σέ. προ·r,yοι;μενοu:; zρό

vο·.Jς, έκ πιxpo:J,λ'ήXrJu μΕ.: ii.i~z~ συvοcφεtς λαϊκε~ -:έzνtc &νz;:~zO·r, κrιί f,κμχ(jz'ι 

f, ξvi.ovρyίoc, τιΧ εί:~η ri)c; όποίοr.ς L8ιοr.ιτέρως τΟ: γεωργικό: κσ.ί οlχιιχκά, σvνε

κέ•ιτρωνο:ν ιΧγοριχσ-:έ~ ιΧπό &ρκετ~ μέρη τ-ίjς Κ•)τφοv. Κσ.ί ι~ς iψf>:: τ~ γ:::ωργι;..~ 

εtor, γ(νετιχL σε μερικό: ΕΚ -:-ι:/ι-:ων !iν~ψJρ~ σ-:-χ: (σ.). Ξ{ιλ~ν:χ ~ρο-:-ροr., -:-ο•)ς 

L'.ιγο•)ς -:-ών βω~ιώ•ι 'ή ιΧλόγ<•Ι'Ι τα l:ιϊ.οϊ.οι lj".Jζεv·(Ι0'/':'7.'1 ι;-:-α 7.pο7ρ7.. γιιΧ χ:χλλιέρ

γztχν τ-ης γΊjς, τίς 8οuκά.νες ytr/ το &λC:>νισμα τι7>ν Ι>·rιμη-:-ριοcκων &λϊ,ιΧ καί στ·fιv 

χσ.τ:χσκεvΎ;ν άμαξιC)ν σvρομένων ιΧπό β6ι~ια γιΟ: τί:: με7rτ.ψορέc τC>ν ~εμα-:~ων 

σ:' ιΧΙ <:>νt!Χ Υ, -:ώv γεωργtκ<:">'ι 7:pο!:όν7<ι.>ν σ-:tς &.πrJΟΥ,κες. l "'rJ'J:; Χξονzζ -:ώ'J 

χμ:χξιι~ιv κα.ί -:7)v σι~rιρiΥ.ν περιφέρει:χν τι7ιν τροχών κor.t ).οι.-.ιΧ σι~ερικιΧ γι:Χ -:-fιν 

στzρεοποίrισιν τοu όχ·ήμοr.τσς κα.τερyάζr,νταν ο~ σι~·ηροvργοL. Τές οοvκ&.ν<.ς 

γιz 70 ό:Ι.C:ινισμιχ κ:χ::εwι:ε•)σ.ζοr.ν ιΧπο χον~ρές ξ•)λινε::; σ:χ•ιl.δε~. ποu ot ~Q•;κ:χνi
~y,3ες ·f,νων~ν μΕ ι.ροεξέχ.οvσα:ν ":""ί;ν έμ;:~όσΟt..:( ;:ΧειJρi .. σ-:-fιν κi-:<ι) έπ!.ς>ά.νzιχν 

:-ώv <ιπο(ωv έσφ-ηνeιuντο σπιχσμένοι κοψ..-εροί τρl.γι·ινοι rϊ'ι:ηρόλιΟοι (&.Οκιά.κωμ7..). 

Ξvi.Lνor. έπ(wης φτι&.ριοc κοιτεσκεv&.ζοντοr.v ό~r;ντωτιΧ γιό-. τΟ: l>εμά-:-ιοr., το ό:λ6ινισμιχ. 

-:~, ~νέμισμιχ, ποίι 1)ιεzώριζε τό 5.χuρον ά.πr, το σι-::Υ.ρι 'f. rljν κριΟ·ίj·ι, κοσχινισ-:-f.
pι:ι κ.i. ΣιΧv έκ.-.ρόσωποι σ' οιu7ό: -;oc γεωργικιΧ ξ•)λL'Ι:Χ Κ'X"::Xσ'/..ZUXIiμor.-:-:x ~·ι:χ 

ιpέρ(JV7ΙΧL ot Κuριά.κος Χρ. Όρφιχνός, 'λδ&.μος '1 Ιλισ., ί\ικόλιχς ΖιγκοΙJλΎ)ς ( b 
:-:ρώτος κιχτεσκεόσ.ζε ΚΙΧί οίκιrι.κd: εtδ'Ιj σ'/..ά.ψες γtcX ζuμωμιχ 't'OU ά) εόpοV ΚΙΧL 

i.:χξεvμένιχ έτ:(σ-ης μιχκριιΧ σιχν(8ια γιά 7cX ζuμωμένα yωμιιΧ <<βfJ!Jποσ~νιί>:χ») 

γ~χ &ροτρο:, ~οuκ&νεc; κσ.θως κοιt οί &~εi.<;Jot Ε•jοιγγέ);r,, ' \Οο:ν:Χσιος, Θεο1>6σιος. 
~τvλιοr.νος κoct ό έπιζωv Ι<ώστιχς Λ&.μπροu ( άμ&.ξιιχ) Χrι.τζηι;&.ββοr.ς Χrι.τζη

;;χuλ=f, γιιΧ &ροτροι, ζuyouc;, τζιπόδκιaι, κ.:Χ. 

(β). Εr~η οίχο~ομ+,σεωc; ά.πο ξόλινι;:c; Οόρες, r.αρ&Ο•Jριχ, άρσέρες μe τr,ίις 

G'.J'ΙΧ?ε~ς •πrι.ρο:στιχ-:-οός)>, 7cX βοcσικιΧ ξvλινσ. ~οκ&.ριοι τών πλεuρών -;r;v-:ων πο•) 

Ι . «Τζιπ6( Ιι)ω ι!ιπό 71Jν Όμ-r;ριχ-ήν ).t~ιν ι<ώκvποι·,ΙΙ, τ:ιι•:. σr,μ<ΧLνει γr.ιpγι:ιr.68'%ρο~. 
"(1.i σuζcuγμ.bιιχ ι!ιρο-;ριοuν-:-<Χ Υ, ό:).ων(ζον-:οι ζwχ. 
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έστερεοuν-.ο έ?·ι;ρμοσμένχ σ-:-ο•):; τo[zo'J:;, μέ ξuλόγλuπ-:-ε:;, -:-1.ς τ.ερισσότερες 

φορέ:; στb ~νω μέρο:; φιλο-:-εzν·f,σει:;. Στοc ξ•jλιvχ κ~Οετχ δοκ&ρι~. <•-:-ov:; πχ
ρχστο:-:-οuς•>, έφ·ηρμοσμέvχ κχt uτ.b τ-fιv έτ.(βλεytν τ<:ιν οίκοδόμων ά.κόμη στο.Jς 

'll ξuλογλu~ικΥι τέχν-η έπt έσωΟ{ιρ~ έτ~~τοι).z).ειμμένοu σπιτιοi) ε!.ς Λιim;Οον ι::tνcιι 

έμι;>ΙΧνf,ς. 

-:-oίzo•J:;, έψr,ρμόζιJντ7.ν μέ σιο·Ιjρi έσωθεν έξχρ7ίjμ:χ-:-:χ rΛ θ•jρες κ:χt -:-ά τ.:χρά.θuρ:χ 

τ.οu θ' ά.νοιγόκλει:χv μέ ":"'ίjν τοτ.ο0έ7r,σιv -:-ώv σιδ"fjρών κλειδαριών, τ-}ιv ξu>.ο-

210 



8ιιχσύνδεσιν Πjς στέγης κοιι το έσωτερικόν της (<τοιβ&νωμοι>> σοινιδωτο έπ(στρω

μιχ. τ-fιν έπ(στρωσιν ξυλίνου δοιπέδου, τ-fιν κιχτιχσχεu~ν κιχl. τοποθέτησιν έσωτε

pι;6jς ξuλιτης χ),(μιχκος γtoc ~νοδον προς τΟ ά.νώγεtο, τΥjν ΚΙΧ't"ΙΧσ"/..ευ~ν γt~ 7fιν 

ο[κοδομ-l;ν ξvλινου έξώστη κιχ!. χιχτ' ά.ρχ·Ιjν rijς cr.ι.οcφης γιιΧ τ-fι μετοιφοριΧ λ&σπ-ης 

aτούς οίκοδόμοuς, τ-fιν έπεξεργιχσ(ιχν δοκών κιχ!. τ-fιν τοποΟέτησιν τ-ίjς σκιχλωσια.ς 

μέ τ-fιν πρόοδον τΎjς οίκοδομήσεως κ.λ.π. Σά.ν έκπρόσωποι σ' ιχύτο τον τομέοι 

ιiνιχιιέροντιχt ot ΧρΎjστος Σάββιχ Γιιχννάτζη, 'Αριστε(δης ΚωστΎj ΔιιχουρΎjς, 

ΧρΥ,στος Θριχσuβούλου, Χιχρ:Χλοιμπος Έμμιχνοuήλ, Χρ~στόφορος Κ. Όριpιχ

•ι6c, Χιχ-:-ζηποιυλΎjς Θεοχ&ροuς, Χιχράλιχμπος Θεοδοσίου Εύιχγγέλη, Λ~μ.προς 

Κ. Λάμπρου κ.&. 

(γ). Εlς τά. οlκιοιχά. ε'Lδη, ~πιπλιχ κοι!. &.λλοι, Υι τέχνη της ξυλουργ(οις έμ.φιχ

v(ζετιχι μέ περισσότερες λεπτομέρειες κιχl κοιλα:ισθησ(ιχν, γιιχ-:-1 έσυνδuοcζε-:ο 

ιrι.εδον πάντοτε μέ την λεπτουργι.κήν έπεξεργιχσίιχν, της κιχτιχιr.ι.ε•JΎjς δηλιχ8~ 

ξΙJλογλύπτων έπ(πλων, χρησιμοποιο~ν-:ες ot ξυλουργοl πάντο":ε διιχτηρητέιχν 
ξuλε(ιχν, τά. ε'Lδη δέ τ-ίjς ξυλουργ(ιχς 6>ς προς τον τομέοι τοϊ:ίτον ένεφ&νιζιχν ποι

κD.λουσοιν τέχνην ι>χι μόνον στΥ)ν έπίπλωσιν ά.λλ' ά.κόμ.η κιχt στοc πιχρ&Οuριχ 

κ:χt τlς μεγάλες έξώθυρες κιχt στο έσωτερικο ξ•jλινο έπtστέγιχσμ.ιχ «το •ιχβοcνι*. 

Κιχt δέν ύπ-"ήρχε σπίτι, στο όποί.ο νοc μήν ίιπ-ίjρχε κι gνoc ξυλόγλυπτο έπιπλο, μίιχ 

κ:χσέλλιχ, ένιχ έρμάρι, ένιχ ράφι η κοιt σεντοϊ:ίκι. Γιοcτt οι λεπτουρyοί, μ.έ tδιοcί

τερον ζΎjλον δ κιχΟεις, έπεδεtκνυον την ά.ξίιχν της τέχνης των, &λλά. και την έμ

"εφι.«ν κιχt [κιχνότητ& τους νιΧ έπιτελέσουν άμtλλώμενοι έργιχ &ντάξιοι τ-ίjς τεχνι

κΥ,ς των κιχτιχρτίσεως. Κιχ!. ή ξυλογλuπ-:tκ~ είχε φθοcσει στ-fιν μεγιχΜτερην 

ά.κμή της ά.πο τοi.ις Βυζιχντινοuς χρόνους κιχl έvτεϊ:ίθεν. • Ι Ι σφύρο: μ.έ τ-fιν σμ.(λη, 
-:-ο σκιUισrijρι μέ την ξύστρο:, -:ό ρόκιχνον, το ιrΔπο:ρνο, τό πριόνι, -J)σιχν τά. 

ε!8tκά. έρyοιλεί.CΙC Πjς λεπτοuργικΎjς τέχνης, μέ τιΧ δπο~οc έπιμελώς έφιλοτεχvοίί

σσ.ν καλλιτεχ•Jικά. συμβολικά. σχέδtιχ έπl των οlκιο:χων έπ(πλων χιχl &λλων 

ε~δων ξuλουργιχΎjς μ.έ ά.ρμονικ~ν έπι-:vzίιχν ά.ρtστουργημ.ιχτικών σuμπλεγμοc
:ιο>ν μέ ποιριχστ&σεις πουλιών, δένδρων, λουλουδιών, κσ.l σέ έκκλησιιχστικοc 

ξΙJλουργικά. ε'Cδη ι>πως εlκονοστάσιιχ, &μ.βωνες, δεσποτικοuς θρόνους, άγιες 

Τράπεζες, τά. δποϊ:ιχ εχουν τ-fιν ά.ρχή τους ά.πο τον ΙΒ' ιχt., μέ διιχκοσμ~σεις 

iι.γγέλων, δικέφαλων ά.ετών, κλημ.ιχτοιριές κιχ/. λοιπά.ς σuμβολικ<Χς άγιογριχφικά.ς 
:::χριχστ&σεις, ot όποϊ:ες κιχ/. σήμερον έν-:υπωσιάζουν κ&.Οε φιλότεχνον πιχριχτη-

, ·ο "~ , ·ο l , , ζ - , Φ, .!, pΊjτην. -η"ιος, με κσ. ε τι σ".(ετικο που οινοι ωογονουσε την υσιν, •1σιχν 

έμπνεύσεις τΎjς ξυλογλυπτικΎjς δριχστ-ηριότητος, Υι δπο(ιχ κιχt ε!χεν ά.χμοcσει 

Ο"tΎιν Λ&πηΟον. 

Πρωτότυπος κιχ!. ά.νεπηρέιχστος ίιmjρξεν ~ ξυλογ)υπ":'ικΥι -:-έχνη κιχt σέ 

;:οικtλ(ιχν οtκιοικών έπ(πλων κιχ/. &Χλων ξυλl.νων κιχτο:σκευών οπως σέ προμε

Τ<•>πίοες Ουρών, πιχριχθύρων, σε άργιχλειούς, πολυθρόνες κιχρέκλες, έρμ.οcριιχ, 

pιΧφισ., κιχσέλες, καλλιτεχνικ~ διακόσμησις συνδυασμένη μέ ιχtσΟητικΥιv φιλο

τεχν(ιχν. Δέν &ποτελεϊ: δέ ύπερβολ~ν οτι oL λιχϊ:κοt έκεί:νοι τεχνί.τες ,)π-ίjρξιχ•J 
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έμπνεuσμένεc μcιρι;ιέc, 7.•ι κ:χνεtc Οε13;σι; •ι' ιΧν:χλοyισΟ;, σο~:χρως -:ό έτ.:ι-:-ελεtjθ!ν 

έξ:χιpε-:-ικον ίιπ' :χuτών εργον. 1 \τενί.ζον-;-ες -:-fιν ~J.εγ:χλοτ.:ρέτ.:ει:χ•ι -:-;,:; <l>•jσε<u:; 
καt έξ αύτ-f,ς έμπνεόμ.ενοι έο·ημ.ιcιύpyησα.ν, ιΧνέπτuξ:χν, οιετ·ήpησοcν κ:χl Ι>ι:χι<:ι

νισ:χν έν:χ Οιχ•Jμ~σ~ο·ι λχ'ίκόν 11ι;).ι:-ισμο ΠΟ'J οιέλ:χμτ.:ε μέ-ι..ρι πρeιιηιί.:-ως. \lνε(:χ 

περt yε•ιικ~ς ξ•JλοvρyικΥ,ς τέzνης ytνε-;-χι έν:-:ι.ίίΟ:χ κ:χt ο~~ -:-r/ι:; άοελψι•):; 'Αθχ

νιί.σιοv, 'Λνα.στά.σιον, Ι<λειί.νΟψ κα.l Πο//ικαρπ(JV "Χα•ινtδΊ), Ι)ιιΧ τrιLις Κύπρον 

ΛοuκiΧ, Σά.ββχ Xpttjτou, Κuρι~κο Θεeιο<:ψ:ιu κ:χt ~ιιΧ ).επτοvργο•'ις-ξu) ογλ{ιπ:-::χι: 

ιiνοcφορά: στοί.ιζ είSικο'Jς ώς πρΟζ 7},ν ξ'Jλογ),\>π:-Lκ~i;\ι. ~-:-χ;:iρον fl:ιrη.xρ87,'J, 

Γε~>ργιον Κωνστ. Χελc:)να, 'Λγά.πιοv λlχξο{ιλη, Γιfνν-η Χοιβ:Χτζια, l'p·ηyόpιrJ'Ι 

Χατζr;κω•ιστ:χντ-ϊj, 'Τωά.νν'Ι)ν '\yyεΙ:η, '\αρtτ<•ιν Π:χροcrηιεvόπο'Jλο, Κι:>σ-:χ·ι 

Θεοοοσtο•J κ.~. 

Ί I ξvλογλ•Jr.ηκή ~ι.·ιη ήχμ:(σε: σΠ,ν H=.Oa. 

Π ρGσιιψις ο!κιαχ~c; χασέ).ας(σεvτοuχι) ξω.όγλvπ>f)ς. 

(ο). Γενικά είδ·ι; ξ'JΙ,ouρy(:xc; -;;ρέπει, μ.ετe<ξu ~i.λων, νi θεωρο•.Jντα.ι κ:χl 

(ί.) λα χρ·~σιμ.α. οντως οίκιοικδ. ξύλινα. κοcτοcσκε•ι:Χιψα.-:οc καΟώς OL ά:ργα.λει()L 

(βοu?ει;), έργιχ τών ξuλοvργών, OL κο:pέχλες το κοcΟ~σμο: τών bπo[Cι>V ~πο φλο::J~ι 
τuλιγμένο xo:t ~~μένο στίς -:έσσεριι; πλ~uρ~ς ιiπο εί~ικr/.ι:; κο:ρεχλο-;;ο~ο,);, 

έποcγγελμα ΠΟΙJ aν Xoct σχε":"LΚΟ μ.ε 't""~V ξvλovpyLO:'I, ε!νο:ι έντελώς οcνεξοcpτ-t)':''ι'Ι 
α.ύτ-Γ,ς. γιοιτt rλ κα:ρεκΧοποιοl κα.τεσκε•.Jα.ζο:•ι κα:t <ιaοvλάπια.)> γιά: τ-}ι νημο:τοuργ(ο:, 

ξύλινες ά8ρ:χ~-:ου:; γι~ :;ιJ.ώσιμη μ~λl.ι•rr,:; Ί; βοcμβ:χκ~ρ-r,, κλωσ:-7,ς (ν·f,μο:-;-ο;). 

κατεσκεύιχζα.ν &χόμ.·η -:ιΧ <ιμακώχιοι•> (μ.ο:κο•.J-:-ζι:χ) γιιΧ τl:; ίι?ά.ν-.ριες, ά.λί.~ 

χοιt ξuλ6yλ•Jπτες έπ(GΊ)ς λα.βεc; yιά: τιΧ ~ρέποινα.. ~ιΧν εί3ικο1 κοιρεκ'λοποιοl ~χι 

yιά: -:ιΧ ά:·ιωτέρω εϊ~·ι;. ά.νrι:γέρrι•ι-:::χι μ~-:-:χξ•'ι vJ.ων κ::Δ ot \fε).έ-:ιο:; κ::χt 'λ γ-ι;σ(

λα.οc;. Μελε-:-tοu i\ LΚ'fJ?όρou, ό 11 α.p:xιr'/.~vaς Κο•ηρΥ,ι;. ό Ί lt.to:ς Κeιισ'Πι i\' ~κrι
cpόpou, ό Lα.ββΎjς Ιlα:φ(τ-η κ.&. 

ΧΓ'ΥΣΟΧΟ 1·.\- 'Χ \ .\I\01Ί'l'l \ - .\ΕΊΊ\.ΟΣΒΙIΙ'Ο)'ΡΓJ \ 

Ot τελεuτσ.Τοι χρόνοι &ψι;σα.•ι νιΧ νο·ηΟ~ Π(~>ς ή zρυσοzοtο: &ρyvρo-zot::x 

έtτlίμείωσε σΧν --:έzνr,) μiJJ.oν, μ!χκρΟCν ~ιrχκοπ--ίjν ώς πρ~)ζ 7ί;ν κ~":'ερy~σί:χv 

πολuτ(μων με-:ά.λλ<•)V σ-:-'ςι \ocπtjOo, -;;r/J :].)J.o-:-z. ιiνΟοuσε κο:l προσε().κυε τb 
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ζιt}·ηρον ένοιΙΧφέρο•ι διαφόρων κ-χτιχκτητών. Κιχτοc την τελεuτα(α•ι -:οuλ~χισ-:ον 

50ε-:Lιχν τοc tχvη της σχεοον έξ-ηφσ:νtσθ-ησιχν ένώ ciρχικώς καt &πο τ-'ής ci•ιακοc

i:Jyεως τοu μετοcί.λω σΕ:. κυ.:ριακ:Χ χρυσι.ψυχεΙιχ, ή κα-:εpγοcσίοc το•jτου ύπ-ίjρξε 

σιΧν τέχνη μο:κρiiς οιαρκε(α~. τουλοcχιστον &πό τών έλ}:ηνιστικών μέχρι τώ•ι 

β Υ - ι ' ' ' ' λ' \ ' ι ο:ρωτο υ..,.ιχντινων χρονων κα.ι μετο: μακριχν ο:να.στο -ην, κοιτιχ την J>.υριοιρzια.ν 

- • \ 'β • 'σΟ ' ι,. ι - 'Ε ι , , 1 
-:ων J ρα. ων, εσu•ιεχι Ίj χ:χι .-.::χ"ιν μεzρι 7Ιjζ • νε-:οκροcτιιχς, χω ρ ι:; σα.ν -.:εχ•ι-η 

' ' ) 1,1. 0:0 ό) I ' ' ' • ' < _,.. \ ναι εκ ,ε~ψ'Υ) οι ,οΙJ, γιιχτ~ πα.ρεμεινε σα.ν τεχ•η; γνωστη κ:χι η 7ΙJ;ις και κ:χτεργ:χ-

σiιχ τών πολυτίμων μετ&Ι.λων, ή δποLιχ κιχt δπωσδ·ήποτε, κιχτcΧ τοι)ς Μιr .. <.aλους 
zρόνους, fιcr/.εi το Κ!Χ'7° tοl.α.•ι σ7fιν Λάτ.-ι;θο κ σ. ι σέ περιωρισμέ-rην κΗμ:χχ:χ. Εlνιχι 

τοuτο εuνόητον καt άπο τ·ljv σuνεz:η &:ν6ρυξι•ι ":'oi3 zριJσoij σ7fι•ι 1{•).-:ρο, ά.ΙJ.' 

~σον ά.φορii τούς τελευτιχ(ους χρόνους σcΧν μονιχδικον κοcτά:λοιπο της τέχν·ης 

-:-7,ς χρυσοχοtσ.c, ~ μόΨJς πού ά.ν:χφέpε":'οcι, fιτα.ν δ Σά:ββιχς ~[ηνiΧ, βο-ηΟοuμενος 

ά.πο τον μοιΟΥjτ-f,V του Γιά:ννΎ) κ. Μ:χ•Jρομμοc71) <cΚιχρα.φελέκκ-η» ά.-.:ό '70'1 λiρνα

κοc τ'i;ς Λιχπ-ήΟου. 

AL ' - ~ ' β λ' ' 0 λ ' ' - - 0:0 έ ..1~1 υπ-tjρzε-ι ομως ιχμφι ο ισ: πως οι πσ: αιοι εκεινοι τεχνιτες οι φυγαν 

ο:ρός τtς πόλεις, ένθα κ:χt ο~ πιθ:χνό-:-ΙJτες άcrΔ;σεως -:-7,ς ":'έχ•rης ':'ων f,σιχν 
ιiσφα.λώς εuνοϊκC:>τερες, ίο(ως στ-fιν Λεuχωσίο:, στ·Ιj·ι όπο[:χν κ:χt όδός .\ρvσο

χόωl• ύι.7,ρχε. Το ίοιeιν ά.σφιχλως συνέβ·Ιj ΚΙΧL μέ τ-fιν τέχνην της zιχλκουργ(~ς. 

~~!ι τή•ι όποίιχν κιχt ά.-.ο iρχ:χιο-:cf":'ων χρόνων, ot Λιχπ-f,Οιοι τ.pώ":'οι, έγν<:ψιζιχν 
' 1,., , ι - " - • • ι • ι .....l • , στην "υπρον τ-ην κα.τεργιχσ~ιχν τοu zιχ"κου, ως εμφοι.νε":'ιχ~ οιπο , ,,., ιστορικΥjν 

ο:ερi(ιοον της έποχ'ijς τοu zα.λκοu. Όνόμιχτιχ χαλκουργών έκ Λσ:πήΟοu &:νε

'?έροντιχν πρό τ-f,ι:; τελε•Jτ:χ(:χ:; 50ε'7ίιχ:; ο~ιχν ε!χοιν 1ιδ"ΙJ έ·rιι.:χτιχλε(yει την γενέ

~ειρ&.ν των έγχιχτσ:σταΟέντες σά:ν <ιzιχλκομιχτοcδες >> στtς πόλε~ς. ~Ι~ά: τέτο~σ. 

ά.ν11φορά: ύπά.ρzει γιcΧ τ' ιΧοέλφια. τοu Νικόλα Κοιζσ:ντζ'ij ιΧπο την Λ&.π-ΙJΟον, πού 

ε.Ιχαν έy/.~τιχσ-:α.ΟΥj στ-~ν .-.:6λιν τ-f,ς Λiρν:χκο~, έγγονος δ~ έκείνω•ι ε!ν:χι σή

μερον κοιΟ·ηyητ-fις σε Ι<ολλέγιον τ-'ης Άγγλίιχς (οvομ~ 5.σχετο•ι με τ-ljv τέχνην). 

"Όμως τον Ι'\ικόλιχον ΚιχζαντζΊ)ν, πού σά:ν ά:μιχξ~ς κατόπιν κιχl πρtν εlσαχΟοuν 

χ\ι-:-οκί-rητα στ-ί;ν Ku.:ρov, μετέφερε τό '7:χzu8ρομεΙον ά.πο Κερuνε(:χς στ-fιν Λά

π-ηΟον, ένΟuμοuντσ:ι πολλοt τών ·ήλ~χ~ωμένων Λαπ·ηΟίω•ι (δ δρόμο:; .-:ρο:; Κε

ρv•ιειιχν συνεπλ·ηρώΟη το 1880). 

Ε!ν:χι ά.ξιοσημείωτον 6-:ι πιχριΧ τ-f;ν στοισιμότ-η•ιχ τών τελευταίων χρόνων 

εt~ τ-/jν μετα.λλουργ(:χν ":'ών &νωτέρω λιχC:χών τεχνών, οΕ:ν ο.'ινιχ-:α.~ κιχνεlς νά. 

πχριχβλέψη τό γεyονος τ-'ής ένα.σκfισεως τοuτων σε προγενέστερους χρόνους 

κιχί ιΧπο τ-f,ς &.νακιχλuψεως τοu όρειχ&.λχου, Οέμιχ το όποΙον κιχ1 ίστορικώς οιιχ-

β Η κ · · έ • ι • ) .. • .ι. • • ·r ι -κρ~ οuτσ:ι. αι οινιχτρ χοντες ως πρuς τις ,:χαε:; τc.χνες εις την στορ ιχν τ-ης 

Λσ:πfιΟου σιχφώς διαφαtνεται ·ή &:χμ·i; τ-f,ς έπεξεργοισίιχ:; έκε~, τόσον τοu όρει

χχλκοu οσον κocl τοu χρυσοu. Διό":'ι ιΧνιχσχ~ψιχl 8ιεξ:χzθεΙσαι το 1913 κσ:l τό 
I 917 δπο τοu Κuπριιχκοu Μουσείο•J, έφερσ:ν εtς ψώ:; έρυθρ.Χ σ":'ιλβωμέ•ι:χ ά.γγεΙιχ 
•f)ς Π ρC:>της έποχ~ς τοu χαλκοu. 'Επίσης το 1931-2 &:•ιεuρέΟ-ησιχν στ-fιν Λi

;:τ,θ(Ν uπο τ() ι; 'Λμερικ:χνικΥ:1:; 'λ ρχαιολογικ=ijς 'Αποστολ=ijς, πλ·Ιjν τών l\Ιινω~χών 
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x.«t Μuκ"Υ)νοιϊκών &yyε(ων κοιt χρuσ« &ντικείμενοι, -:ιΧ όποϊ:~ &ν&γοντ:ιι στο 1050-

1000 π.Χ., ~ι« νιΧ ε!νοιι σ-ι.ε-:-ικη οσον κοιt &ποιρ~ίτ-η-:ος ~ &ν~<;>ορά: στην χρuσο
χοk κοιt χαλκοuργίοι•ι σιΧν τέχνες σuνuφοισμένες με -r)jν Ί στορίοιν τοu λοιοu τΎjς 

Λοιπfιθοu. 

Ώς προς την λεuκοσιδ'Ι}ροuργίοιν ·Ιjσκεϊ:το κοιt οιϋτη ώς βο·ηθ'Ι}τtκή βιο

τεχν(οι γιιΧ τ-fιν κοιτοισκεu·)jν &πο λεuκοσtΟ'Ι}ρον {τενεκε) ~ιοιφόρων &ντικεtμένων 

tοίως ~ιοιφόpοu 't"UΠOU μετρήσεως δγρών, λαοιοu, 0~\IOU, χωνιοc Οιοc πιχpόμοιοιν 
χρ1jσιν μετοιβιβοcσεc..ις τών δγρών &πο ένοι δοχεϊ:ον σε oc)Jιo, κόσ-..ιινοι, ~οχε!οι 

γιιΧ με-:οιφοριΧν γαλοικτοκομικών η έλοιιοκ.ομικών r.ρο"tόντων, κ.όσ-/.ινοι, κι ιir.b 

χον~ρό-.ερον ε!~ος λεuκ.οσι~-ήροu κιΧ~οι γιιΧ μοιyγιχνοπί;γιχδοι, μαριΧ μπiνι~. 

σωλ1jνες γιιΧ ~ιοχέτεuσιν τών νερών ..-ou χεψώ•ιοι &πο ..-tς σ..-έγες τών σπιτιών 

κ..λ.r.. ΣιΧν τελεuτιχϊ:οι έκr.ρόσωr.οι της λοιί:κ.Ίjς ιχίιτΊjς -:έχV'Ι)ς στ-fιν Λάr.ιιΟο 

ιiνιχφέροντιχι οΙ. Νικόλιχς <•Φοcρδος)> κο:l οί &δελφοt ΚλεοcνΟ'ΙJς κιχt 'ΑντώV'Ι}ς Σ. 

ΓεώρΎ'ΙJ. Ε!νοιι ομ.ως &ποιριχίτητον νά σuνεχισθη -ή &νο:φοριΧ κιχt σε &λλοι σuνοιφr, 
με τον β(ον τώ•ι Λοιπ-ηΟίων λοιϊκιΧ κοιt ποιροιγωγικιΧ έπι-rηδεύμιχτο:, τιΧ δποϊ:οι 

σuγκεντρώνοuν το ένδιοι<;>έρον ποιντος μελε-rητοu. 

ΑΛΕΤΡΟΠΟΙ·Ι·Λ 

'Ε <;>ι._. ' ' σΟ- ' ' ' ' έ ' ' ~., • νο ... 1_ ετοιι ν οι ισ-ι.uρι r, κο:νεις ιχr;ο -:-ους νεωτ ροuς πως 'IJ ...,.εuροr.οιιοι 

δεν ε!νοιt σfιμερον τέχV'Ι), κιχt όμωι; οιιΧ ..-οίις προ'Ι}yοuμένοuι; χρόνοuς δmjρξε 

γιιΧ πολλες γενεeς σημο:ντtκον έπάγγελμο: στ-ΙJν Λάπ-ηΟο. Το γέννημα, όπως 

έλέγοντιχν τά δ'Ι}μητριιχκά, σιτοcρι, κριθοcρι, έπρεπε ν' &λεuροποt"Ι}Οοuν πρώτον 

γιιΧ τ-fιν κιχτιχσκεuΎ)ν τοίί ψωμιοu, ϋστεριχ βέβοιιιχ rlπo το κοσκίνισμ.ά των κιχt 

μ.ετιΧ -rfιν &λεuροπο("Υ)σι πιΧλιν, με ~εuτερο κοσκ(νισμιχ &πό ψιλό σuρμοcτινο κό

σκινον, την τατσιά, ά.π' δποu το κιχΟιχρό ά.λεύρι έξεχώριζεν ά.πο τιΧ π(τuροι. 

Τό πρώτο, βεβοι(ως, κοσκ(νισμοι έyίνετο στ' ό:λώνι κοιι τιΧ ~uo τελεu..-ιχϊ:οι στό 
' ' ~ \ • ' \ !I λ' \ ' ~ θ' θ' 'λ σπιτι οιπο τις οικοκuρες, γιοι οσοι τοu ιχχισ..-ο σοικιοι σιτιχρι •ι κρι οιρι οι εuρο-

ποιοur.ο. 

Σ' οιίιτό τον τομέοι κιχt λόγ'!> τr,ι; μεγάλης νερομά.ν:ις τοu Κεφαλ6βρvσοv, 
~ ΛιΧπηθος ύmjρξε προνομιοuχος γιιΧ πολλά: χρόνιιχ κο:t uστεροι &.κόμη πού κ~t 

&λεuρομηχιχνες έκ τοu ΈξωτερLΚοu είσ-ήχΟ"Υ)σοιν στ-}ιν Κuπρο. Κοιt δεν ~τοιν 

μόνον ~ πλούσιοι σε νερό μεγάλ'Ι} Π"Ι}γη κοιl ot κο:τιΧ σuνέχειοιν τΎjς ρο1jς τοi:ί 

νεροu κτισμένοι είκοσιένοις ά.λεuρόμuλοι ποu σuνεκέντρωνοιν κοιt &πο τιΧ τρLcχ 

σ'Ι}μεϊ:οι τοu κuπριοικοu όρLζον-rος &νθρώποuς, με φορτc..ιμένοι ζώοι, γιιΧ ν' &λέσοuν 

τό γέν1"ΥJμα, &λλ' ot περισσότεροι τούτων, γεωργοί, έπ-ήγοιινοιν στην ΛιΧπηΟο 
γιιΧ νιΧ προμηθεuΟοuν κο:l τιΧ γεωργικά των έρyοιλεϊ:σ:. Π ρο κειμένου, ομως, 

γι<Χ τ-}ιν ά.λεuροποιtο:ν σε κά.Οε &λεuρόμuλον ύmjρχο:v οί r.επειροιμένοι &λεuρο

ποιοt οί μυλωνάδες, r.οίι fιξεuροιν τlς κο:τά.λλ"Υ)λες μυλόπετρες, τιΧ λιΟιfρι~ 
έκεϊ:νσ:, &r.o -:ιΧ όπcιϊ:ο: Ο« περνοuσε γιιΧ ν' ιΧλεσθη το σιτά.ρι Ί; το κριθιfρι. Γιο:τt 
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~. \ • ι -~ο - ~ ό .. οι- ό ' ,.. 
.,1ν εσωτερικην εr.ιφcχ.νειcχ.ν των ι,ι οιριων, ,_επτ κοκκον η χονορ κοκκον, εr.ει:;ερ-

γ«ζοντο:ν εt8ικοt λιθοξόοι τεχνϊ:τες. 'Έτσι και ή πο~ότ-ης τοu οcλε•jρου, χονδρή 

.:;, λεπ-:-}ι έξηρτ<Χτο οcτ.:ο την κατεργιχσίcχ.ν, τήν οc•Jάλογον /.ε(cχ.νσιν, τ-7,ς έτ.:ιφcχ.

νε(ιχς τών λιθαριών ·/) μυλόπετρ<!)ν, πού συζευγμένες σε στεpεο όtξονο:, περι

στρέφοντcχ.ν σ' ιχuτόν, οτιχν έτ(θετο σε λειτουργ(ο:ν δ μεγάλος φτερω-:ος ξ•)λινος 
'..S. '-ιλ •ι• ι _.,,., ,ι '" 

-:ροχος ,1 q;τερωτη του μv ov, υr.u την τ.:ιεσιν τοu uοατινου ογκου, που ερρεε 
κιχτακορίιφως οcπο τον δψηλο νερόλακκο, κτισμένον ιΧκριβώς πιχριχπλεuρως 

της βάσεως τοu ξuλινου φτερωτοu τροχοu, δ δποϊ:οc; έκ(νει τιχυτοχρόνως Μο 

i; κιχt τρ(ιχ ζείιyη μυλόπετρων. 
Έπl τηι; μι«ι; των πλευρών των μυλόπετρων ί>πΎ)ρχε uψηλ·}ι ξιjλινη, στο 

~νω μέρος της οcνοιχτ+,, τετράγωνη ιτ.ιιiφ·η το κiτω μέρος τ'ίjς όπο(ιχς σ-:c.νό

τερο κιχl μέσα. στ-fιν όπο(ιχν έχuνετο οcπο το σιχκκι το σι τοcρι, πού 8ιοχετεuετο 

ι:Χπ' εύΟε(ιχς οcνάμεσα στlc; δυο παράλληλες έπιφάνειες των μυλόπετρων κcx.l με 

τ-f,ν λει-:-οvργ(cχ. κιχ!. την σuμπ(εσι•ι το σιτάρι με-:-εποιεϊ:-:ο σε λεπ-:-Ι;ν σχόνην, 

-fιτοι οcπο κόκκους οε &J.ευρον, το δποϊ:ον κοι!. ι:Χπο την ιΧλλην πλευρά, οcπο κατω

φερΎj ξύλι•ιη κωνικ·fιν χολέτρα διοχε-:εuόταν σε κρεμcχ.σμένα., οcπο Μο πλε•ψέι;, 
σ-:ερεcυμένcχ. σcχ.κιά. 'Η πcχ.ράλληλος κcx.t κο:νονικ·fι τρ~β-fι των οcκονισμένων οcπο 

τούς λιθοξόους μυλόπετρων με την π(εσιν τοu 15γκου τοu νεροu, οcλλιΧ κα.t ή 
συμπεριφοριΧ κα.t έντιμότης των οcλευροποιών ·~σα.v στοιχεϊ:α. προσελκ•)σεeι>ς 

κιχ!. σurιιρα-d,σεως πολυπλΊJθο;:ϊς τακτιχ.Υ,ς πελcχ.-τε(cχ.ς γιιΧ ":0 ~J,εσμα. των δη
μητρισικών στούς &λευρομuλους της Λο:π-~θοv, το•)ς δπο(ους νεώτεροι οcνευ

ρ(ιτιιουν 19, ένω στο σόνολό -:-ουι; χ.α.t κcχ.τιΧ τον 18ον cχ.ί. f)σcχ.ν 21 (Μο έν8ι:Χμεσοι 

ι:Χπο της <cΚιχμιΧροφ> τον &λεvρόμvλο προς τον τοu Χcχ.τζηλ(cχ. κα.τέρρευσσιν). 

Ot μεγάλοι ιΧλευρόμυλοι, κα.l οcπο τa τέλη Μοιtου μέχρι και τοu Όχτω
βρtου, έδούλεvcχ.ν σχεδον νυχθημερόν προς έξυπηρέτησιν -:Υ,ς πολυπληθοuς πε

λιχτε(ας των, διέθεταν δε πολJ.eς φορες καl μέρος 8ιαμ.ονΊjι; καθωι; καt σταίιλουι; 

δι« τιΧ ζώιχ. 'J I σειρa χ.ιχτοc 7/ιν όπο(α.ν ot οcλεuρόμ•)λοι έκτtσθησα.ν οcπο-:-ελοuσε 
ιΧJ.υσιοωτην Κ!ΧτωφερΥ, σuνέχεισ.ν Κοcλuπτουσιχν οcπόστcχ.σιν δύο χιλιομέτρων 

καl κατιΧ μΥ,κοι; τ-'ηι; μεγάλΊ)ζ 8ροσόλουστηι; ρεματι~ι;, πού οι!Χχωρ(ζει τ-}ιν 

Κt'<τρα·}ι·J χ.οιτωκημένην περιοχ·fιν ":"fις Λαπ-ί;θου, δ πρώτος 8~ οcπο τούς μεγ~

λουι; κα.t κιχλύτεροvι; με ο~ιχρκ:η πελοc-:-είαν f}ταν ό πανοροcμcχ.τ~κος οcλευρόμuλος 

τοu Κεφιχλοβρύσου με το μιχκρύ προι; τον πυργοειδ:η λάχ.χ.ον πετροιιJλcχ.κο, 

πιχριΧ .. tς δπώpειες -:-ou Λιβcχ.οιοu, ένθα. κΙΧt ρωμ.ΙΧντLκ~ έξοχικ~ κέν-;ρcχ. έλει

-:ουργοuσαν χα Ο' ολην την οιάρχ.ειοιν τοu χρόνου. 'ΑκολοuΟοuσαν ~λλοι στη 

συνέχειαν τηι; κοίτης τοu ποταμοu διιΧ μέσοu τηι; ένορ(οιι; της • Λγ(οcι; Παριχ

σκευΥ,ι; κοιt κοιτοc την οcνοιτολιχ.-f;ν κcχ.τωφέpεtαν ταu-:-ηι; με τρεϊ:ς τελεuτοιtους 

στfιν ένορ(αν τοu n ροορόμου, με τούς 8ίιο μεγάλους όνο μαστούς ιΧλευρομuλους 
τοu Γιάννη Κωνστα"Ιτιν(οη κιχt τοu <cΚcχ.φετζΊjι>, πσιρΟ:. τιΧ κιχφενεϊ:α των Με0ο-

8ίου Πελεκά•ιοu κιχί Χριστοδοuλοu ΧΙΧτζ·ηχ.ωνσ-:οιντ-η, -:-a όποϊ.cχ. έκ!Χλvπ-:ον uψη

λοt βαΟίισκιοι πλ"τανοι. Πλην των όνομαστών έκε(νων οcλευρομuλων &λλοι 
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πο.J V'Jνεκέν-:-ρωνοcν πο)J,ο·)~ ιΧyρό-:ες οημ-ιj'ψι:χκών οι' ιΧ/.ε•ηοποί·ησι•ι, Ύjσιιν 
δ tστορικος ιl/vί.ος τού Χατζηλία, -:ον όπο'Lον οί Τοuρκοι ά.πηγ-ι.όvησ:χν -:ο 

1821 *, δ μόλος τοu Μο{ιρετοu, 71)ς <<Καμάρσ.ς>>, τοϊί Πσ.ποιττοφΎj, σd:ν ά.λεuρο

τ.οιοl δέ <<μuλωνάδεc;'> ot Γεωρκά-:ζ·ι;ς Jl χσπσ.JJ.'fις ( 1800)**. Γlσ.πχκuριάκος 

ΓΙ οιποισάββοι, Χιχτζηπε-;-ρΊjς ΠpCiκoπ[ou, Σωφρόνιος Σι:χκl.δrις. II έ-;-ρος Χχ>ζ1)-:
τοφΎj, ΧρΎjστος Φιλίπποu κ.:Χ. 

~ΠΚΡΟΒΙΟΤΕΧ);ΙΛ I 

'11 &νσ.φοριΧ σέ μερικιΧς εlδικιΧι:; μικροβιοτεχν(οις, οtκιοικΎjς, μaλ).ον πε

ριωρισμένης έκ-:άσεωc;, δέν ε!νοcι 1-σχε-:-ος τ.ρος -:0: 11 εριεχόμε•ι:χ -:ou Β' ~ lέροu::;, 
διότι κοιt οιuτιιι σιiν μοικροzρόνιες έπιόόσεις uπ-ijpξ:xν ιruν:χφεϊ:ς προς τον βίον 

τοϊί λσ.οϊί τ-ίjς Λοιπ-~Οοu κοιl σαν έπιτήδεuμιχ καl ά.πασχδλΎJσις έντάσσοντοιι σ-:α 

τ.Ι.ο:ίσι:χ τίjς λοc'ίκ'ίjς •έχν-r,ς. Στlς λαi:κές οιότές έπιδόσεις ylνε<οιι σόντομος 

μνεί:χ. 

(ο:) . Π ρόκειτοιι για τ-Ιjν κο:το:σκεu·ίjν ιΧνδρικών, yuνο:ικείων κο:l παιδικών 
• - I l \ ) \ > .~ - ) - ' \ ·~ \ 1 I 

κοιλτσων ο:πο -:-r;ν πιχ .ι:χν εποz·., της π .εκ•ικ·ι;ς •εzν·ης με ειvικοι σμυ.αρια, 

ΠΟ1J μ' σιu-:-c:}. ά.κ6μη Κ'Χ(. σf,μεpον, οί yuν:χί:κες πλέκοuν μοc)J.ιν:χ δι' έπένοuσιν 

εtδη κcι:l fJ.)J α βο:ρια κλινοσκεπάσμιχτο:, c:}ς προς τlς κάλτσες δέ ·}ι κατο:σκεu·~ 

των ιΧνεπ-:ύχΟ·η μέ 71jν εtσο:yωγ·ίjν πρlν ά.πο τόν Λ' Ιlο:·r.-<όσμιο πόλεμCiν ε~δικών 

πλεκτικών μ·tjχοινών, -:-ην πpώ7ι;ν έκ -:ών όποίων έπρομ·r,θε·~Οη ~ Σι:ι((ί:χ Φωκ~

ΚοuppΎj κιχl βρcι:δίιτερον -ή ΈλένΎJ ΧριστοφΎj Κρο:μβΎj-'lωά.ννοu***, ποu μο:ζl μέ 
ιΧλ),ες yuνοιϊ:κες -ήσχολοuντο μέ τ-ίjν κcι:-:-ο:σ-/.εu·Ιjν ά.νόρικών, γuνcι:ικείων κσ.l παι

δικών καλτσών, -η ποιροιγωyίj τών όποίων οέν -ήοόν.χ-:-ο νιΧ κοι),•jψ-η τ-Jιν έπιτό

πιον ζ1,7ησιν. 

(β). 'IJ ιΧρωμιχτοποιίιχ uπf,ρξε κιχ/. αότ-ίj προί:ον λοι·ικΊjς τέχν7Jς στ-ίjν ΛιΧΠΎJ
Οο. '.\.πο λεμονιχνθοvζ, ροοιχνΟο.J; κιχt 9.:,:υ.ιχ Μνορω•ι r.<Ju τοποθετο\ίσιχν σέ 

μεγάλο πf,λινον πιΟ&ρι, τον λαμπίκο, τοποθετημένον έπά.νω ά.πο έσ-:-tιχ &νοιμ

μένΎJς φω-:ια.ς, Εβpιχζοιν σε βοιΟμό, ΠQU οι uόριχτμο( των οιο:περνοuσοιν ιΧπο 
Υ .. λεtσ'":Ο'Ι σω).Ίjν:χ κ:χί σiν οcι.όσ-:-ιχγμ:χ, Εσ7:χζιχν σe 8οzε~Ο μΕ: κιχλuμμbιο '70 σ-.:6-
μιο. Το φ-ημισμένο ά.νΟόνερο τ-ίjς Λοιπί;Οο'J ~-:-αν περιζ·f,τητο σ"t""ίjν Παy-.-<όπριον 

ά.γορά.ν. Κατα -:όν ~8ιον τρόπο πcφεσκεuά.ζετο το ρο8έλο:ιο, το μuρσινέλιχ.ιο, 
-:ο διχ.φνέλοιιον. ~Ιέ -:+,ν ι.ιχροιγωγ-ή -:-ών εlοών -:-ο•:ιτων fισ-ι:ολοiJν-:ο κuρ(ως γu

ν:χϊ:κες κιχτ' οίκον. 

(γ). Κσιτο:σκεuΎ, μο:όρ·ης βο:φ-ϊjς για τό βά.ψιμο VΎ)μάτων κσ.Ι. uφο:ντών . 

• Έκ π~':'ρός π:Χ1:ι.ο:; -;οϋ Στρ-χτηyCJ~ κιχt U;;o'JPY'JU -:ων ~7p~-:-ιω":"ικ.ών της •ΕίJ.cί-
8οζ Λεωνlδοι ΘεοχιΧpοv.:; ΛοιποιΟιώ>η. 

• • Et; Π,ν οtχlοιν ~'JΙΙ διενω~τέρε•>σεν δ '\lιx..J:xpχo:; Ji.ωνσταντίνοι; ΚοινιΧpr;ς. 

• •• Γρr,!Χ κιχί δ•>σχ(ν"Ιj":"Ος, Υ; 'Ei.έvιj λ pισ~r.ιι;>'ίj 1\.p:xμ~'r,. μ·i; δ'c>ντ,θείσ:χ νιΧ διοι?..JΥ"'ί 

χοι":"cΧ ..-i)ν ":"Ο'>pκικΥjν εtσβολ'ήv έδο/,r,ι9(Νί;0., t.πο ~ων Το•jρχων μέσοι σ~ο σπ(":"ι ''i~ 
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tuJ:.ι Ι ι ιc•ιι ιt,.. 

(tιι'ί ιι) rιιιι•) 

Δι(yμ.οι.-:ι: λ7.;;;ζ1;~ •f:-ι:π.=; Οίκ•.-χ;ζ:Χ zρijσι:L:x έ:-:ι:-;ί.-χ, έ;:ιφ:-i;μ.:χ•χ 7'/ι-:-ιιJ•ι, εϊaη έν8·jσεως 
κχι :ϊi.λ-χ :i•ι•ικ.ε(μενχ ι:~ι~ί.ώσεω~ 8ωμχ-:-[Ι)•J, -;r,;:; I!·)' α.!. 
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ΣιΧν uλικο τ-fις κο:το:σχεuΥ,ς βο:φΥ,ς, &πο εί8αοίις βο:φεί:ς της Λο:πήθου, ot όποϊ:οι 
μετο:ξύ &λλων έβο:φον τtς -yνωστές βριΧχες, &ποτελοίίσο:ν φλοιο!. ρω8ι&ν*, τούς 

όπο(ους έβρο:ζοιν σέ νερο κοιl. τούς ότ.:ο(ους έμιΧζευο:ν κο:τΟ: τ-i;ν έποχΎjν της χο:ρ

ποφορίο:ς τοίί κηπουρικοίί ο:ύτοίί φρούτου ~ &γόρο:ζοιν &πο rί.IJ..o: χωριcΧ. κο:τ' 

όχiiν. • Απο το βριΧσιμο των φλοιών Π<ψήγετο ~ \ιγρ·fι μο:ίιρη βο:φή, 8ιιΧ. της 

όπο(:χς ..-cX. λευκ~ ύι;>οcσμο:το: έβιΧφοντο:ν σέ μο:uρ:χ. ΣcΧ.ν τελευτοιϊ:οι έκπρόσωτ.:οι 

της βοιφ.:ης ο:ίιτης στην Λ&;τηθον &νο:φέροντοιι ot Τηλέμο:χ.ος ΠοιντελΊj, Κώστο:ς 
Χριστοφόρου κ.&. 

(ο). Κο:).οιθοτ.:λεκτικ·fι: :\ΙιcΧ. &JJ..η ..-έχτη, πού κι cxu.-fι έκ":'οcκτως &ποισχο

λοίίσε γυνοιί:κες κο:!. lί.νορες -fιτο:ν κο:!. ή κο:λο:Οοπλεκτικ·fι σέ οι&φοροc μοcλιστο: 
ε~8Υ) κοιl ιΧπο 8ιιΧφορον ύλικόν .• .\πο τ!.ς θερισμένες &ποκο:λ&μες των σιτηρών, 
τίς όποϊ:ες έβο:φον σέ οιιΧφορους χρωματισμούς έπλέκοντο:ν μέ πο)J..Ύjν οεξιο

τεχν(ο:ν στρογγuλοι χρήσιμοι τσέστοι κcχ!. σέ μεγέθ·η ιΧν&λογο: μέ τΎ)ν χρΊjσιν 

κ . ' - . 1 'θ ι -1. • ι ' \ 
τους. :χι Υ) χρτ,σις των γιcχ τu χοι ε σπι":'ι ,1τ:χν οιπι:φο:ιτητος γιο: προ:κτικΥ)ν 

έξυπ-ηρέτησιν, &φοu τcΧ. κ:χλοκο:ίριοι έχρΥ)σψοποιοuντο, τοποθετημένοι σέ ξίι

λινο σκο:μνl, σcΧ.ν τροιπέζιοι. 'Λλλ?ι. κιχ/. γιιΧ ν' cΧ.πλώσουν έπιΧνω &ποφλοιωμέ-
, \ \ θ ι I ~ J ) ) έ I 

νους κο:ρποuς, γιο: νοι κιχ οιρισοuν σιτο:ρι 'Ι κο:ι γι οιποστ -yνωσιν zεφοποι·η-:ων 

ζυμοιρικών, τΟ: όποϊ:οι οίκοκuρές κο:το:σ.ι<:είιο:ζο:ν &πο ζυμωμ.ένο &λείίρι. 'Απο 

τ!.ι; ά.ποκοιλοcμες έπλέκοντο:ν &κόμ·η κο:!. 8ίσκοι γιι:Χ το σερβίρισμιχ στοίις έπι
σχέπ-:ες χο:φέ, γλυκοίί ~ κο:l lί.)J.ων σu•ιο:φών έορτιχστtκών στ.:ιτ(σιων πο:ρο:

σκευοισμιΧτων, &λλ' &.κδμΥ) κeι:!. μιχριΧ ώρο:ϊ:οι, έγχρωμο:, ποιι8ιχιΧ κο:λο:θ&κιο:. 

Σ' ο:uτοίί τοu εt8ους την κο:τοισ>- ευ-Ι)ν ιΧΠΥJσχολοuντο κυρίως γυνι:ιϊ:κες. 

Άπο φλοίί8ι έπλεκον έπ(σ-ης χρήσιμο: ε~8-η έξu;τηρετικιΧ γιι:Χ τούς γεωργοίις, 

σιiν ζεμπuλιοι πού χρησίμευαν γιa βοηθητικές μετο:φοριχές ιΧσχολ(ες, 8ιcΧ: τ-fιν 
σu)J,ο-yην κ:χρτ.:ών, -.Ύ;ν τοτ:οθέτησιν 8ημητριο:κών σπόρων, την μετο:φορι:Χν 

γεωργικών προϊόντων, όπωρ&ν κο:/. φρούτων &πο τι:Χ οέν8ρο:. "Επλεχο:ν έπίΟ"ΥJς 

&πο το φλοu8ι το κιΧλυμμο: κοιθισμοcτων ξύλινων χοιρεκλ&ν κοι!. στρο'Ύ'(ύλα: 

κοιλ•jμμο:το: γιι:Χ τούς όφθοιλμοuς συζευγμένων στο &ρο-:-ρίο:σμο: η στο cΧ.λώνισμ:χ 

ζώων, στοuς έληομύλους χο:!. τι:Χ μο:γγο:νοπήγιχοο: «λόγων, κο:!. γιcΧ. περιπτώσεις 

ά.κόμΎJ πού τ' a.λογοι έσuροιν φορτωμένο: cΧ.μιΧξιοι. ΓιcΧ. το πΜξιμο των εt8ων 

ο:uτών ήσχ_ολοίίντο lί.νορες ώς προς τ' ά.γρο..-ικcΧ. εί8η -&φοu κο:!. οtκογένειο: 

<1Φλου8ιώτη >>-uπΎjρχεν-οt κο:ρεχλοποιοf, ο{ ό:μο:ξΥJλιΧτες κ.&. 'Απο φλοίίοι 

έπλέκοντιχν &κόμη κο:πέλ:χ. 

Έπλέκοντο:ν έπ(σ-ης κοιλοcθιοι κο:/. κδφινοι &πο λωρίδες κιχλ&μων κιχθώς 

κocl. Cι..λλοc ψιΧθινιχ εLοη σκέΠΎJς \ιποστέγων, τι:Χ στερει:>τεροc 1\μως εtο·η της κοcλιχ-

• Ροι« (ποuvικ-ή), ρω/Μ, ροt8ι0: (στ-Ιjν κuπρι.οικ-1] ροβγι« -η ρω1ιιιΧ) Υι «ροιιί» τijς 

Όμτ,ρικΥjς έτ.οχΥις, Υι ροά τοu Θεοφρiσ~u. ή ρόα -:ou ~L0σ'/.Opt8η, ή σlδη -:ώv Dοιωτώv και 
τώv Κρ-η•ώ•ι ·.-ίjς ιΧρχοιιότη•ος, κηποuρικbv δ!νδροv πο.j Π!Jψχγει •« ρώδια 1j ρόδιοι κοι).οκαι
ρινιΧ φροuτοι. 
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θοπλεχτικ~ς κιχτεσ-..<εvιίζονταν οcπ<. ~:χσιΥlς Οσ.μ•Jοει~εt'ς λvγσ.ριές. TU σκ?.ι
νlτζια, κιfλ:χ0οι ΚOCL Κό((LΨJL οcντοχ';.ς γιΟ: τfιν με-:-:Χ((Οpοcν γεωργικ<~>ν κιχί κ·η
ποuρικών προ'ι:lιντων, έμπορεuμιf-:-ων, ·~ωμ.ιών κ.λπ. ~Ιέ -:-lj•J κ:χλ:χθοπλεκ-:-ικ-fιν 
κιχ/. ψιχΟοποι(ιχν γιά: εt~-η Κ'JFLN:; οίκ~:χκ'f,ς zρ·f,σεω~. γι' :XoJ':"Q μιχζ/. μέ -::Χ ΠpCJΥj
γοuμενrι:, έπιτ-f,8εuμ:χ π:Χ.ρεργ(Jν, •)ο.fιρξιχν &ρχε-:-οt χrι:-:-rι:σκε'J:χσ:-eς κ:χt σ•~ πρόσ-

ΚσιλcιΟοπλcκ-rικ·ή τέχν"Ι) σ-:Ύ) Λ-ΧΠΙ)Ο•;: 'Ι'άΟινος δ!cr.-.o; κσιτοιcr..ιε:u:χσμένο:; <Χ πΙ; τ!:; άπο
καλάμε:; τοu ΟερισμένοΙJ σιτσιριοu, άπlι τ!ς όποίε:ς κοι-:ε:cr.-.εur.ίζον.-ο κα:! !ί).).:r; εtδ-η κ-χλοι0ο

π).εκτικ9jς, τ!ς περισσό-:ερε; φορές ~yχρωμσι. 

φατον παρελ06ν, γuναί.κες καΙ. &ν8ρες, ot όποt'οι είχιχν σοcν πρόzεφον ιΧσz(JλLα•J 
:-ων τά: εt8η αίι-:0: κιχt r.ρος ί8L:χν α:uτών zρ'f,σιν. Μερικσt -:-ών άνδρων μ:Χλιστιχ. 
σuστημιχτικοι ιΧλιε!ς, κιχ-:εσχε•.)ιχζα•J οcπο πvκνοδεμένες λvγ:χριeς σ-:-ρογγuλ:χ 

' ' ' ~ Ο - ' β 1 
' θ •· ' J ' ' σκαριιι , -:ιχ r;πotrιc -:-οπο ε-:-ο•;σιχν σε ρ:χzοΙJς σ-:-ην rιιι,χσσχ, απ, -:ο σ-:r;μ.ι(J 
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μερικrJι σf,μ.ερ()ν μέ xoλi.ι:Jor; ο•:ισί:χν, ci.-:o κ:χρπο•)ζ ~yριl.ιο:::νορων, έπ:ιί.:::f?ον-
1.. J ' ι ι y \ i ,,.. ι β ' ~ - ' ' 

-:ε:: -:-χ μ :x•;-;r1v, κχ-::χσκc:uοιι,,.r;•;ν -;ις γ'ΙΝσ-:c:ς ιι;ο :::ργ:::ζ, -:-ι:; οπο~zς κχι κοιτοι 

ι~έσμες oιoιOέ-:rJU'I στ-ήν X'('J?~'I σέ Κ'J'I"IjY'J'Jζ Υι βοσχr,•):: .-:ροζ σ>jiJ.η·~L'J -:r,•;λι(;J'/ 

έϊ:rιzιrικ~~ μiί.λοv τ:poελε'JrJzι,J~. 

(ε). 'Ίσως ·i] σ·)ντομvζ άνοιψ;ροc στ-ήν κχ-:-χv.ι.::::•;·f;ν μ.r,uσικ{;ιν ,jργοcνων &π;, 
\:χπι;Οί.r,•;:: νοc κ-:ιθtσ-:α.-:-ο π:::ρι-:--:-ή, σocv &πομίμ·ι;σις τώv ε•jρωποι·ίκών γιΟ: το•)ς 

πρόσ9"-:οuς zρόνr.ιu::, fι:ι.i.' ομως κ:χl -:r.ιv-:r, έπz•z·)z0ι; κχι ψχi.ισ-:οι οzι :l..πr~ 

Ί.ε::-;τr.ιuργοv βιοτέτη;ν oc)J.ιX. άπό λοι'ίκον -:ραγr.ιu8ιστ-ή. ρά.ψτην, λοιοu-:-ιiρηv κοιί 

Υ~λ-:-ι;ν ~ ό 6;:οι(ις έ;:έ-:·;zε 7~ν κχ-:-χvι<t';·ί;ν λ~ο'J-:ων μέ -:-},'ι ίδ!.=ι.ν ιΧr:όδΙJσιν 7ών 

ς:ιjρωποι'(κ'ίjς προ:::i.ε{ισ:::ωc. Οοτος εΙvcι.ι b έπιζώv 1\uριά.κος Χοιτζοιντι:ιν-η, ποu 

ιτ;νεzίζ:::ι πρl.ιιηuγ:χc κ:χt γέρων voc yii):r, σέ ν:χt~ριοv 7.ιτ)λο•; -:-r,ς λ:::•;κ<ι)σ(οι". 

{ς). ~70C πρόzειροι οιu-:-ιΧ. έπιτηδε•)μοιτοι γ(νετ~L άvοιψοροc ΚOCL στο πετά.λΝ• 
- ζ' . , θ - I -, ι ) ι • , 6 

μχ -:-ω•ι .ωων .-:O'.J οι9 ονω;σχν προ-:οu ο -:-οπος π :ημ.μuρισ:::ι oι-.rJ -:ρr.ιzο? ρχ 

κοιi. οτσ.ν είSικε~μένrJι π:::-:-σ.λωτέc; με το ζεμπuλι στο zέρι, μέσοι στl:ι όπr.ι'Lον 

70C σχετικά: έργαJ.εLΟC των, f/..OC'J:Y-'1 zρuσέ:: δοu).zιέ, ;::;:ριερzόμ.ενr.ιι. '70'Jζ tΧΑε•;ρr.ι-
' ): " ' 

1 Ο ' "λ - ,. 1 1 
'' ' 'λέ .;). ' μ•; .ouc; ιJποu εστα μεuοιν τ α. rηοι των ι;ενωv ποu ερzοντοιν ν οι σouv ,, κα.ι 

σέ δπ6σ-::::γχ έi r,ομ•:ιλcο.Jν κ:r.J. κ:χτι:::ν:::(C>Jν ενΟχ rλ έ:-:ισχέπ-:::::; r, &γορ:χσ-:-έ:; δι σ.

φόρων γεωργικ~>v έργοιλε(ων έστάΟμ.εuα.v Sιοινuκτερεύοντες. Οί πετσι:λω-:-έ:; 

ιτ•;γf;θι•>ζ ;:ρr,f,ρzον-:σ άπο -:-1-,ν κ:χ-:-ηγr,ρ(οcν -:ώ•ι σLO't)pouρyώ•ι, rλ όποLΟL Κ:ΧL 

ποιροιλϊ.·ίρ.ως μέ τ<.ι πε-:ιiλωμοι, ~ιέθετον στοuς ξένr.ιυς τότε έπtσ'/.έπτ:::ζ κα.Ι. εr~·η 

1 ~f.σψ.:χ -:-(,:: ί~αΥ,~ -:ων κοι-:οιv.ι.:ε'JΥ,ζ r.ιί Γιιiνν-r,ς ' \ vδριχνr.ιϋ, 11 :χuλΊjς ΧιχτζΥ,

-:rJφοιp·Ι) κ. ~. 

(ζ). 11 ι-?, -:-ο•; \' 11 :χγκοσμ.ίο•; Il r,).έμ.ω. σ-:-ή•ι \ά-::·r,OrN ί.ορuΟη -:~ r.ρώ-:ο·ι 

μικρον έργοισ•ί;ριον κοιτοισ'/.εuΥ,:; εupωποιΊ:κοi3 -:-όποι; σσφc:>θρων άπό είοιχοv 

?'J~ό'J., rπ:όρr.ιν ":'Ο~ bπof<ι'J έ;:ρομ·rιΟ:::'.JθΊ;σ~\ι ΖΕ.ιιJθε\~ κχt ~!J Ι.ιπσLον έκ7JJ..~ερy:::ϊ-:-~ 

ιr•Γιν πεpt(j)έρ:::ια.ν ό:y(ou .\r.ιuκ~ .. 'Il ciπαρ;ι,:Ιj έγιν:::ν έκε!: -:Ίjς σα.ρωΟροποιl.:χ~. 
-α. ο~σ:χνω-:ιΧ. Υλ<~vιοι το:j ?'J7(JU, -α. όπο'Lχ άπλωμέν:χ στο κ:Χ-:ω μέρrJC έ~ένον-:-:χν 

( • \ - , β ι \ ι ) , ) \ • ~ ~ ο- . ~ 
ομοιr..ιν φuτr.ιν τ()•; οφ!Χ οι;ιτου με σ-:ερεr.ιτ:::ρ.χ κ .ωνιοι , γιχ ΨΧ οιχnο -r, κχι uLΙX-

-:-r,pr,O'f. μέzρι ιτf;μ:::ρ:χ. σέ :Y.IJ.:x μέρη -:-Γ,ς Κuπρr.ιu Υι σοιρωΟροπr.ιι(α., βιομ.·ηzοι.νο
πr.ιι·r,Ο:::ισχ. 'Ο πρώ-:r,c, ί,r,ιπόν, πr,•) i:~ρυσεν έργα.σ-:-Γ,ρ~(J'Ι κoc-:xrrx.ε•;Ίj:; «O"/.'J'J
-::ι•J'I•> σ-:-'η•ι J\•jπpo·J ·ί;-:-α.ν \::ιπi;Οιο:;. b \Ιιλ-:ιά)\·ι;ς Κ. Λ~.π:χΟιι~-:-ης (άδελφοι; τοu 
~:.ι.σκιiλω :\ικr,).ocr,•J \Ι::ι•ι-:ί~η), πr/; είrrf,γχγε κχt το•J ~όρrγ, -:r.ιv ?\J-:r,•; γι:Χ -:lι; 

- ' 1 ' \ 'U ι ' ~ ' ' ' ' ' ' ' σκ(Juτ::εc οιπu 't"fJV ι ιοπ oc. εις ''ι" οτ:r.ιια.ν ποιρεμε•.v::: με-:-οι τ·ην οιποτ1)zιοιν τοu 

σ-:-f,v \ά.πι;Οr,ν. &r.ι.::χ-:σ.σ-:-:.ι.Οεi.ι; σ-:-ίjν Ά\~~tς '\μ .. ~π:χ σοcν ο·ημοσιrηρi?ος έ•ιΟ:χ 
κιχt κ:χ-:έστη μ:::γά.λrJι:; γοιιοκτ·ήμωv. δr.ιλοφr.ιvηΟεtς τcpo 2:->ετ(ι:ι.ς δπο οιLΟι6πων. 

, ) 'π-'f.ρξ~ .. ;'V(•)σ-:-1} ;:ροσ<ι)7:tΚό7fjζ μ;:":".χξ ,j -:o;:j ~, \ ;:cH~·f, μου 'l~ίj,:r,νισμο~. 

(-r,). '11 ιiμψtεσις στ-Ιjν λά.πηΟον -fρωλοόΟησε κι οιuτ-fι σιlv zεφοποί·ητο~ 
-:έz·π, -:1, ποιρχ~οσι:χκο έΟνrJλοyικό .-:ρό-:υπο γι:Χ πr,i.i.o•)ζ :χlώ·Jε:; κοιt σε σχ.έοιχ 
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ποU έν-:&.σσfJ•ψ-;~~ν σ':"fιν πrχλt~ λαϊχ·iι "':έχ'ι·η't σ-ι:έΟι~ r:o,J ε!zα.ν κχt σ' ~iJ.ι.v; 

τομεί:ς μεγιΧλην έπιτuzίιχν. 1\Τέ περισσ-Ιjν λεπτό·;ητιχ κ~ :χtσΟr,-;-~κ·~ν κzλ/.ψ.ορ,~(ιχ•ι 

Y.c.<!. μέχρ~ Ο.pοσς:ιά.-:ωι; cΧΧόμ·r, ~ι.zχρfνΟV7:Υ.'Ι ":Χ •.!Jιi.oOOJλzμ~'/7. τ:oi/JO.i.ozz v"j_έ~ι.7. 
στΟ: ε~οη ένόόσεωι; σ-:' ιiv~ρικ~ γι.ορ·ην!Χ ί,ιμ;τ,οvι•ια, -:-ιΧ πrιλ•jzρωμα χzv-:-ητ!Χ 

γuνοιικεί:ιχ τσεμπt<!}ΙU., στ!:: γα.μ+ιλ~ες έν~•ψοισίες κ::ι.t :Χλλ::ι. εϊ8η έν~•)σzως 'ίj 

-:-ροcο..::~ομά.νο·r,λιχ, yj ι.νοσ-.ι.zο.ά.σμιχ-:-:χ, ~λ:χ εLS·r, -:-r,ι; λ7.ιz·r,:; zειρr,-:-εzνί:χς. '1 [ 
τοπικ·fι tοιορρuΟμtrι στ-fιν κομψότητ.χ σέ σΙJvοuοιπμο μέ τ-f;v σοβ::φ6-:-ητιχ, τ-fιν 

&:πλ6-:-ητιχ κιχt τ-Ιjν εύπρέπει.ιχ έr.έβιχλλοv -:-·ljv &:r.o?•Jyl; γ•Νχι.κziωv άμ?ι.έ')Ζ<•>'Ι 

&:ο.ό πολ•jzρωμσ. •:ηά.σμιχ-:-οc 8ι.:Χ νιΧ έπι.μένrJ'J•ι κ:χι μέzρι -:-ώ·ι iρzi:ι•ι το:j 1\' ιχt, 

&κόμη ν&: 8ιατ-ηροuν στ!ς γ•;•ιαι.κzί:ες κιχt άνδρικzς ιiμφι.έσ.::ις έπι-:όπLαν tSωτι;

:τια στο•)ι; Sιιχ?όρο•Jι; σ-ι.ε~ι.:χσμο•)~. Χ:χρ:χκ-:-tjριιr.ικlι ~έ είn~ -:lι γεγονοι; ;:-;ι 

ΆνSριχι:i γιορ-:ινcΧ ζιμποVνι.α γιιΧ -:-r)\..r; άνΟρι:JΠtjUς τrJU περασμένου cι:ί<~>νιχ. πο,J 

σvvεπλ-ίjρωv:χν rijv άv8ριχ·iι έv8ι;μ.ιχσί'Χ, χα-:-ιχσχε•J'Χσμ.έv::ι. μέ τ:ολi3;v bιμέ/.ει~ σ'NίjfJ(oJ; 

:i7:o r>ν~\;,.ε; -:-7,: Λ~::-i;Ovu . 

στk πλzί:σ't"ες περιπτώσεις ·~ ιiμψLεσις έγίνε't"rι &:το •)λικ.Χ tο.ι-:οπίr.ι•J z:ι:-:-:ι.σ-.ι.ε•;'fι~. 

Κ xl Υ; σαν ο.ρο-:-ι.μ6-:.::ροι <ιt &:τ:λ<ιι ι.ρωμιχ-:ισμο[. ή ο.οιό-:-ι;:: -:r.ιu ύγ1.σμα-:ο~. -;-?J 

σχέοιο κοr.τικΊ;ς κ:χt fι τεzνιχ·/) τοu ραψιμιχτος, &ν~λογοι; πiν-;-οτε κιχl πρrιΠ"ηρ

μr.ισμέν·η μέ 71jν z&θε ~λιzίαν. Καt f,σ:χν zειροο.(Jί·rι-:-;;~ rλ ΖΧ':":ΧΙJ/.Ζ'J:Χζόμε•ιε: 
μέ έπLμέλει:χν άν8ρtκέζ. γuν:t!.Χt~ε~ κrxl -;:~tΛ!.χΕ.ς έν8uμ.~σίz: r:ρb -:-;,ζ εlσ~γ<•.)""(~ζ 

ρcχπτομ·ηχανών έξ Εύp<:ιπηι;. Σt μερικές -:-(;)ν Υ'Jναικείωv άμ((ιέσε<•>V παρε-:-η

pε'Lτο κά.πc..ια. -:-cίσις ϊ:pΟζ τfJ ε'Jp<ιJΠ~ϊΧΟ rrι .. έ8~0'J.., /.(•J?t~ Ομ.(ι.)~ -:-o'j~l') νΧ έ~!.Χ?Χ

-;~σ-η, γιατt ΚΟ:L σ' αv-:-ο τl;•ι τr;μέιχ -:-7,ς τέzν-ι;ς, σ-:-fι'Ι λάπr,Ο<ι ~ιετηρ·rιΟ·r, ·ή προ

γονικ·fι κληρονομιά τοu ιΧρχαtοu τι)ποu καt ρuΟμοG κιχt σ-:-Ιjν κα)J,ιτεz'ιικ-ή -;-r,•;ς 
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μορφ·ή μέ τ-r,ν λεπτ-ή, έη:ρωμ·η κεντητ-~ μα:ντ-~λ~ σιΧν κοc),uμμα: τής κεφ~λΎjς. 

Μέ τb ρ&.ψιμο καλ τa σ-.ι.έ8ια. κα.τα.σ-ιιεuΎ}ς της άμφιέσεως άρχικώς κα.τεγίνοντα.ν 

!μπεφες ροcπτριες, ot όποϊ:ες χα.-:-εσκεύα.ζα.ν τl.ς άνορικές, γuνα.ικεϊ:ες κα.Ι. πα.ι

οικές άμψιέσεις. Διότι <ιt οcνορες μετα.γενεστέρως κα.t περl. τa τέλη τοϋ ΙΘ' 

α.ί., ~ρzισα.ν τ-fιν έκμοcΟτ,σιν τ-~ς -:έ--.ι.'~"ΙJ<;;, ό 1\ικόλ:χος Πρόξενος κα.Ι. νεώ-:-εροι 

':"OU>OΙJ, ό Χριστόδουλος flιχπα.οόποuλος, οι ά8ελφοl. 'ΑJέξα.νορος κα.Ι. Κuρι!Χκοc 

Χα.τζιχντι:>νη, Πέ-:ρος Φλωρ(οης κ.ά. 

Ο'. 'Λλλa μέ την άμψ(εσιν των άνθρώπων τ-'ης Λα.πήΟοu, ειοικ-t) μνείιχ 

χαt προτοίί κλείσει το κεφοcλιχιον τοίίτο oa πρέπει va γίν-η και στο γεγονός δτι 
Λιχπ·f,Οιοι έγχα.-:ιχστα.Οέντες &:πο χρόνια στ-ήν Λεuχωσ(ιχν, κ:χτέστ-ησιχν πα.γκu

πρίως γνωστοί σaν εί~ικοt κα.τιχσ-ιιεuα.σ-:-ές σα.μαριων, ποu άντt νa έν~uοuν 

&:νΟρώποuς κα:-:-εσχευα:ζα.ν σ!Χμά.ρι:χ ( σ.-ίjν κuπριοιχ-fι στρ!Χ-:-οuριοι) γι~ ονοuς, 

·f,μtό'IO'JC, ίτ:ποuς, τό-:-ε ΠΟ'J -:(ι. ζώιχ ήσαν πολuΠλ'Ιjθ~. 'λφοu uπfιρχιχν σ7~V 

Κίιπρον άν-:-ιπρόσωποι ποu κ~τεγ(νον-:-α.ν μΕ: τη,, έξιχγωγΎj•ι ζώων έξα.φετικηι; 

ροcτσοις σέ χώρες τ-ίjς Μέσ-ης 'Λνοιτολ~ς χα.t στ-fιν Έλλοcοα, γνωστοl. ζωέμποροι 

μερικοl. μιΧλιστοι Λο:πί;Οιοι. οι στρατοvρύ.δες ( σα.μα.ρτζΊjδες) Λοιπ-~θιοι, έr.ι<ιχ· 
-:-εστ-ι;μέν<ιι σέ κεντρικοuς z<:ψοuς .. 7ις Λεuκωσ(α.ς, ένΟ:χ κα.t πα.ριχπλήσιιχ χά
Ι•ια (στα:Ομοl. άγωγι:χ-:-ών), κα:τεσ-ιιείια.ζιχν μέ Οα.•Jμιχσ-:Ύ,ν φιλοκιχλ(ιχν κ:χt ζ~λον 

σ:χμοcρι:χ κιχ/. 7./J,α. σzε>ιΚ~ μ' α.u>d. εrδ'Υ) γιχ ':'cX ζ(;}:χ κ:χt σέ σημεϊ:ο ΠΟ'J 'ΙΟC μη•ι 

προλα.μβά.νοuν -:-ές πα.ρα.γγελίες, ~οuλε•Jοντες πολλές ώρες ~μερησίως. 'Ανα.

φέροντα.ι στο ε!~ος τΊjς λα.tκΊjς ιxunjς τέχνης οί ΧρίισιχνΟος Κuριοcκοu, Γεώργιο ς 

Χιχτζηπέτροu, ποίι μέ την εtσα.γωγΎjν α.ύτοχινήτων προέβλεψε την έξιΧληψι•ι 

-:-οίί έπιχγγέλμιχτος το•)τοu, ή έπιζών Χριστό8οuλος Γ. Σπιχνος κ.ιΧ. 

~Ι!Ι'ΩΤΡΟΦΙλ- ~!ΕΤΛΞ01'ΡΓL:\ 

.λίιο άλλες σuν:χφεϊ:ς έπιΜσει.ς των Λα.πηΟ(ων ήσαν -ή σηροτροφ(ιχ κα.t κιχτ' 
' " Ο' .s. ,.. ' ' ' ' ' ξ - ' ι ' Λ' Ο ' - .. ΟCΚΟΛΟU •ιχν •ι μετιχc,.οuργιιχ, για. την οινα.πτu ιν των οπο~ων ·η ιχπ-η ος uπηρc,.εν 

tδεώδης τ6πος aιa -:1.ς πολλeς φuτεϊ:ες σuκομορεων πού εζωνιχν κιΧθε περιβόλι 

Ί; κ·ί;ποΙJc ":OU κά.μποu. ''l Ι σιχν κιχt ot Οίιο α.ύτές &σ-.t,ολ(zς πιχροοικές, ω: έ-:-~

σιιχς τρίμrιν'Ι/ς οιο:ρκείιχc; ή κάΟε μι&.. • λρzιζε ή σηρο-:-ροφί:χ τον Φzβροuοcριr, 
κιχ!. οιιχρκοίίσε μέχρι κιχt -:ον '.\πρ(λt<.ι, γι~ v:X ο ώσ-η την σειρ:Χ της στην με>ιχ

ξοuργ(ιχ, ·ή δπο[α. διιχρκοϋσε ιΧπο τοu M:xtou μέχρι κιχt τοu Ίοuλ(ο•J. 

(ιχ). Σηροτροφlcι: 'Λ πό τa όριμο: βομβύκιιχ έ:βγιχινα.ν ot πετιχλοuοες, -:1ς 

όποϊ:ες οι Λιχπήθιες οίκοκuρές περιώριζα.ν σέ κλειστό ζεστbν χώρο, ot όποίες 

?J..φ-ι;να.ν σέ ?}.σπρο πe<νt ποu κα06ντοuσιχν τον λεuκόφιχιο σπόρο. ποu έμα.ζς:1Jετο 

χι έτοποΟz-:-εί-:ο σέ ζεσ-:bν πιΧλιν χώρο οποu έγίνετο f, έκκόλιχψις μικρών σκωi:fι
κων, -:ο.:ιc: δπofo•Jc έ>οποΟο:τοuσα.ν έποcνω σΕ: φuλλιχ σuκομορέιχς, άπο τa όποϊιχ -:i. 

' • ι ~ ι ι ' ' 'λ Τ' , β β' μικρο: σ-..ιωι.r,κιιχ οιε>ρεφοντ~ν μεχ_ρι ποu εμεγοι ωνιχν. α. ωριμιχ ομ 'JΚ~ιχ 

fισοιν τ-f,c προΎ)γοίιμενης zρονιiiς, μέσα. στιΧ δποϊ:α. το έντομον, ~ πετιχλοίι8α, 
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' • ~ ι ~\ >._Δ ,,. ι • θ - \ .!ΛJ • 
οινεπτυσσετQ, οιοινοιγοιισοι οε ο • .,1ν εςΊjρzε-:ο κ~ ε-:-οπο ετε~το σε κ:ι:τ17J ;ηιι.ον 

zώρο γιό: ποιροιγωy}ιν τοίί μετοιξοσπόροιι, άπο τον όποϊ:ο κοιt σε ζεστό κλιμοι
":'ισμον οι μtΚpOL μετοιξΟσ'/..ώληκεc π:ι:pfιγονταν. 'lf διοιοιχοισ(οι οιuτ-~ έγινετο 

ιΧπο τον 'Ιοινου&.ριο μ=ϊjνοι. ~Ιε -:-},ν δι:χτροt;Λj τοvς άπο φu)J.':J. σuχομορι~ς Κ':λ.θ·r,

μερινώc; κοιt γιό: δυο μΥ,νες, άφοu άπο μικριΧ σ-..-..ου)-ήκιοι, πο•) Υjσαν τοποθετη

μένοι έπάνω σε μεγάλους στρογγυλούι:: τσέστοvς, uστερ' άπο τ-Ι;ν πρ~><'Ι) ..-ους 
fιλικ(οιν, έτοποΟετοuν-:ο σε -.υκν68εμένες yοcθινες Κ':λ.λ'Χμtέ:, στί.~ όπ6ί:ες &πλω

νοιν «φθονα φu/J..a. σuκομορέοιc πρωt κοιt βράδι, χοιθοιρίζοντοις τtς φαΟαρκές 
ιΧπο ξηρό: κατάλοιπα φuλλων. 

'Ότ~ν τά. ~.<Ο'Jλ·ήκtα έκεϊ:νιχ, περνοϋσχν ιΧπΟ τ-},ν 8ε!J7εpη σ7ί;ν οο:-ρί'"=""tι ~Ο'Jζ 

ήλαίοιν, ot οίκοχυρές Ύ) κοιt οι Οuγοι-:έρες -:ων ιΧκόμ·η διέκρινοιν την οιοιφοριΧ 

κοιι ιΧπο το μέγεθος, το πάχ,ος, άλλό: κοιt -~ν βροιοuτ-ητοι χι ιiκόμ·η &πό το κιτρι

νωπό κεφάλι οτι, ot με•οιξοσ-.(ώλτ1κεc fισοιν F.-:οιμc;ι γι~ τό κλοιοί. "Ε-:Ιίι προ

σεκτικό: F.νοι προς F.ν:χ :-ο•)ς έμ&.ζεuοιν -:οπr;Οετώντ:χc 1'<:ιuς t)'έ ?.iJ.ες ψ&.Οι•Jες κοι

λοιμιtς στρωμένες πάΧιν άπο φύλλο: &λλιΧ κι ιiπό χο:μ6κλοιοοι, Οροϊίμπεc; Ύ) κλώ

νιοι τών πεύκων, στιΧ όποί;α OL με-:οιξοσ-.ι.<:>λΥ)ΚΕς άr.ρoiJ Ετρωy':λ.ν γtcX -:ελ::u,οιί:ες 

ι;ιορές, άνέβοιινοιν στιΧ κλοιδιό: uσ:-εροι cXϊ.fJ ~~άσ-:-ημοι ~ίιο περίποu μ·ην&ν, στ~ 
t • \ \ Η ιl ζ \ < ι ,,~ .. Ι \ ι "\ 
οποιοι κ οι ι σοι ν ωpιμοt Ί)ΡΧ. ι α. ν να. u ψ οι νο•Jν tM" Λεπτο-:-ητοι τ οι zρvσοποιΚtΛ τ οι 

κιχλόμμα.τά -:-ων, μέσοι στιΧ δποί:α κοιι σε ovo έβοομοc~ες έκοuκοuλι:)νον-::χν. Κι 

ir:b με':'οιξοιr.ι.<~λτ1κzc:, -:~ κλ<:>νιοι σ':'ι::: yrXOε::;. έ?rJp-:<:>νoν-::x'J ό:~Cι ι:ψ:χϊ::χ κοι

ρυοωτοc (βομβίικιοι), στ-~ν κuπριοικ-fιν κο1•κκοι\λια, τό: όποϊ:οι άφοu έμοιζεύοντοιν 
έκιχΟοιpίζοντοιν στΎjν έπιφιΧνειά τοuς ό:πο τιΧ ίιποίΔμμο:τοι τών ίσ,ων ~ -:ων 

κλ:χ~ιών διό: ν~ :-οποΟε-:-r,θοiJν κοι-:όπιν σ-:ό•J ·ί]λιι;ι, έ:-οιμιχ r.λέον γι~ :-ό με:-:χ

C.οuργεϊ:ο η κοιt πρός πωιησιν οι' έξοιyω·rfιν είς ..-ό 'Εξω':'εpικό. 1\ιχτt στ-Ιjν λά.

πηΟο ίιπ-ίjρ;r.ε γι' οιu•ό τον σκοπο κοιτά'λλ·ηλος μεγάλ·'i ά.ποΟ·ήκη, είς την όποίοιν 
•ό r.ρώτον, το κοιΟ:χρό, είοος τών βομβυκίων έΦ;γ-/.εν:-ροu:-Q ά.r.ό έμ~όρο·J~ 
:\. t .,.. I ... β β I ( - "\ f \ t ' .... I 
δι εc,οιγωyην, οιν ε ο:ιως uπ-r,ρzε τ:ι.εο•Jιχσμοι κοιι -η :-ιμ·η -ητιχ'J σuμrpεpouσa.. 

Κοιt οέν ίιπΥ,ρχε Ο"'..(εοον σπ(τι στ-~ν Λάπ-ηΟο, σ:-ο όποϊ:σ νοc μ·~ν έγίνε:το έκτροφ-fι 

τοu μετοιξοσ-.(ώλ·rικος, Otoc τοuτο κιχl -η σηρο-:-ροφίοι άr.ιχΟ"'J.Ολο\jσε κ!7.0ε zρόνrι 
Κ!ΧL γιό: πο)J,ες έκοι-:οντοιε-:-ηρίδες :-iς Λοιm;θιι:)τtσσε; μέ ·~ν βο·ί;θε~οιν των 

συζύγων τους. 

(β). Μεταξουργία, βεβοι(ως, είνοιι ~ τέχvι; η βιομηzοινίιχ -:-ίjς κοιτεργοισίοιc: 

-:-ίjς με-:άξης κa.t μεταξοι•ργο:; ό εί8ικόc τεzν(της πού κιχτεργά.ζε-:ιχι είς τό 

μετοιξουργεί:ον την μέτοιξοιν η δ ά.Ο"',(Ολοuμενος μt το Κλ<~σιμο ήjς μετάξ·ης. 

Στ~ν Λάπ-ηΟον δmjρξιχν ϊσως οί πρώτοι μετ:χξοuργοt στ-fιν Κuπρον. K:xt άπο 

-:-ήν Λάmιθον διεο6θη μέzρι την ΠιΧφον. "Η κμοισε κ:χ-:οc πρώτον -ή μετοιξοσ-/.<ι)

λrικοτροφ(ιχ κοιt uστερο: οιεΟόΟη σέ oc)J..o: μέρη τ-ίjς ν~σοu ιΧπο .-ην ΛάπηΟον. 
'f" ~ ·~ ι J. l ι • ' • - .1. -β' β • ι <.κει -ηυοοκιμησε α.πu χρονιοι η εκτροφη της κα.μπ't)c; 'O'J ομ uκος r;O'J ποιρ-η-

γετο ή μέτοιξοι. Κοιt είνοι~ μέν το\j-:ο ιΧοιοιμφισβ·ί;-:-η-.ο &r.ό •f;ν άπεροι'JΤ<ι>Ο"j•rη 
-:ων χρό•Jων κοιt την J Ιιχροcοοσιν, χωρtς βεβοιίωι:; καt ιΧπο κοιΟοpιστικε; άκριβεϊ:ς 
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ίσ-:-ορικες ciπο8εtξει:. πω~, i;:b 7:ό:-z 1; ;:όθ$'ι κ~ι άπΟ r:oto'J; ΟC?zικώ; ~tvfιχΟη 
ΚΧ':"~ πρώ-:ο•ι σ.-ίjν Λ Xh"ΙjO'J'I, οί μ:::-::χξο>Jργοt •7,:: ό.-:οι~ς ι.ι.ε-:έβ:ι.~ν~ν κ:ι.t σ' 

~.λες έπ~ρzί:::ς, έ?~f1r,ν έπλ:::ό•ι:ι.ζιχv έκεί:, γ~:Χ •ι:Χ ~σκ·ήσο•Jν τ-ίjν -:-&ι.νην των. 

Τ cX με-::ι.ξοuργεί::χ. ·ljσ:ι.ν (jUV"ήθως uπιχίΟρ~:χ., άφοu έtJ-:ήνοντιχ•ι γ~οc όλ~γόμ·ηνο 

zροναο δ~!Χστ-ημ:ι. ΚΟC7(ο) ιΧπο μ~a ψά.Οινη στέγην ~ κ:χ.t ΙJΠΟ την σχιιΧν πλ:ι.τ•jκλω

νοu όένόροu. Έκτ(ζε-:-ο έvα. zα.μ·ηλο στρογγ•.)λο καμίνι τ-ην έπιφά.νεια.ν τοu δπο(οu 

έκσJ.uτ:τε μεγοcλ·η χοc).κιγη q-:ρογγuλη λεκrί.ν·Ιj Κα.ΓJσιτερωμέν·η στήν έσωτερική 

-:-ης πλεuριΧ. Στο έμπρ6σΟιrJ μέρος το στόμιο τοίί κ:ι.μιν~οu, πά.ν-:οτε άνοικτό, 

i-:-pοψ,οrγ:εί:το μέ C:•j),~ σ~ν *νιχβε f, )M'ncX γ~οc ν~ ΟL:t.τηρΥι >Ο VOιvp ζεστΟ ΠΟ'J 
..ι '- .. I ,.., \ ) 'θ '"' \ - I - - 3:, 
εχuν:ι.ν σ-:-Ιjν ι.εκιχvr,. --=-φ :ι.v-:-ι :::-:-η τ:ι.ε•ψα. τοu σ-:-ομιο'J -:ου κ:χμι•ιιοu -.,.~ιχν 

σ't"r,μbιoc, έν:χ:: ξ•Ji.L'IfJζ tJ-:-ύλοι:: σε σzΎ;μ:χ Γ. σ-:ο ά.•ιω μέρος 70U C.ποίο'J ·}jσιχ•ι 

.-:ερ:χσμένα. σε σ>Jpμ:χ τέσσεριχ μικρ.Ζ χ:ι.ρο•jλι:χ, τ:Χ όποί::ι. κιχ:. σrijν κίντ,σ(v το•Jς 

Υjσ:ι.ν .-::ι.ριχλ):r,ί.:χ μέ τέσι;ερις έξά.γωνες ξuλιvες σανίδες έπt ένοc, σ-:ερεοi3 τρο

zοi3, ποι) fιτ:χν στ-ημένος π:χρ:χπλε·.)ρως ,ou στuλου κιχt σ>ο uψος ,ου κα.μινιοi3. 
'Ο ξuλινος τροχός ήτιχν ε!δος δοuλά.π-ης πο•) περιεστρέφετο γιιΧ -:-ό τUλιγμα. 't"''ης 

με-:-ά.ξη:;. 'Ένα-δuο άνοικτιΧ τενεκ:::Sένια. Sοχεί:οc γιιΧ τιΧ <cκοuκούλιοc•>, ~να. έπ(σ'Ι)ς 
') ~~ I \ - β' ι 'J (~ - ) \ .~ >-,-, \ -μεγιχ ,ο τενεκεηενω με μα.κριο: ι::ι. Ίj'l κuπ<:Λ ,rJ .,rJzειo για. τ-.1ν <XΛΛOtyt} τοu 

νεpοu Κ!ΧL μιl σ-:-εpε·fι ξ•)).~γlj βέργα γιοc τ' ά•Jι>:Κοcτε•Jμα κι οcν>ίνα.γμα -;ών ΚΟΙJ

Κ'J'J/.ιώ•ι σ-:ό ζεσ-:-lJ νερ~J -:-r,:; ί.εχά.ν·Ιjς. άπο-:ελοuσοcν μ:χζί μέ -:-ιΧ ξύλιχ γιιΧ -:-fιν 

?<v-:•.:1., κ:ι.ι μS: i!•;o -:-ρ~:ι. κχΟίrψ:ι.-:χ όλο -:ο σ'J'Jεpγεϊ.ο -:r:ιu ίιποcίθριοu με-:-αξοuρ-

Το νερο -:-ί;ς zά.λκ~·~·'ί:: λεκά.ν·r,ς έΟέρμ:χινε ·ή ','<•)':'Loc -:oi3 κ:χμινι.οu, ποίι σ>Jνε
zώ:; rί.vεπ-:•)σσε-:-ο μέ -:-i;v -:οποΟέ-;-ησιν εσωθεν κοcuσοξ•)λων, μέσα. οε στο κοχλοc-

ι ,, Ο- •-. ,, - '''β' 6 δ σμε:νο •ιερι, ε-:οπο ετr;u•ιτο κοuκου"ιοc, τ;ι. οποιιχ κcι.ι με το ρα.σιμ τοuς με-

τχξοvpγός rί.ν7.Κ7.τε•)rΝrά.ς τοc πvνεχώς μέ .-ην βέργα. ποίι κρα.τοuσε, προσεπ&.Οει 

μέ -:ο ρά.βοισμά. τους στο νερο νιΧ τιΧ ξεδια.Μσ-η κιχί νιΧ τιΧ φέρη σέ σ'Ι)μεϊ:ο κλ<•>

σ-:-r,ποι·f,σ:::c:>ς -:ων. "Ε-:-π~ μέ -;-fιν ρά.βδο .-:ο•) κρχτοίί(jε σ'ο δεξί του χέρι, έμά.

~εuε :-(ς .-:ρώ-:-:::ς &κά.Οητες κλωσ-:ές, .-:ο•'.ι έκιχΟfριζε μέ τιΧ δuό τοu -:ιΧ χέρια 
ptzνo'ι~rxς κχt πiλ~'Ι σ-:;1'1 ί .. εχiνaη .o;i Y..ΓJ'JΚoι.Ji..~~ ΠΟ') πti'ΙΟν7~ν σ7i zέρtα. ":"OU. 

'Λ9οu κ:χ-:ι:)ρΟ<•Jνε νi ρ:::•Jστοποι.·f,σ-Ιj σ-:-}1ν &ρχ~ -:-fιν κλωσ-:-Γ; >1;ς με-:-ά.ξη:;, τ-r1ν 
.-;ερνοuσε άμέσως tJ-:i κ:χρ'>•)λια -:-'J/.ι.γμέ·ι·'i· κι. ά.μέtJ<•)ζ .-ίj•J .Χ)ψl) -:-tjς σ-:όν ξ•)λι•ιο 

\ \ I V ! β ο} "" ' t ~ I \ \ \ - f'ι' 
-:ροχο o:ou γ•Jρι~.,ε u r1·η υς ·r1 ο ενοι:χι;:ιερομενος γι:χ -;-ην παραγωyη -;-ης μετα.ςηζ. 

γuνα.ί.κοc, &νορα.ς ~ κιχ:. οταλμένιχ προς τοίίτο παιοιιΧ. Τό ζεστό νερο ένα.λλιχσσό
ταν κά.Οε λίγrJ, τιΧ ξει;:ιλf.JUΟΝμένα κουκοόλι:χ (βομβ•)κιοι.) άνα.νεοi3ντα.ν στ-ην λε

ΚΟCVΊ), μέ τ·fιν έκκένωσt τηc; άπο τιΧ δπολε(μμο:τιχ, τιΧ δέ κιχροuλιο: μέ την κλ<ι>
στ-{jν, σ'Jνεχώς έτpοι:;;f.Jοοτοuν7ο &πο τον με-:-α.ξοuργο μέ ~νες μετάξι•Jες ποu μ~ 
, 'β~ ~ r ζ • - \ ν') ~ ) r 1 1 1 ι ι 

-:-r.ν ρσ σο -:-ου οι.εz(ο)ρι ε, ενω σ-:-rιν c;•J .ι•ι·η oou ,χπη. που μ;;; το χεpι τοu περιε-

σ-:-ρεφεν b ~!lρακ~Ο·ί,μενος -:ot:J με7:χξοuργοV, 1:εpιετuΧίσσε-:-ο τΟ προϊόν τοU 

με-:~ξοσ-.ι.ώλτ,κος, -:-7,: vfjρο-;ροι;:ιtα: καt σ'J'Ιχμχ -:-f,ς μετ:χξο'.Jpγ(:χ::;. ·iι zρuσό

χρωμος ;ι).ωσ-:-1; -:-7,ς με:-Χξ-Ιj;. 
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''()7~'J Ι:ι με-:-~ξοuργ;J~ έ-:-εi.z[ι,>νz .. ·Γ, κι ~κομ·r, α.'J έβΧtr.ε ;;ω~ ·ί; ~οrιότη.ς 

των ΚΟΙJJ~ουλιών ·fιτα.ν μεγάλη, Οfί.πρεπε νιΧ έλεvΟ:::ρ<~<Πj τ-~ν ηοvλάπ·η. βγιΧζι;ντα.c 

τf,ν 7:zpι-:'Ji~ιzOzrσ~v σέ σ~ιρέ; tJ.z-:-iξ!.'n'i κλ<•1ιr:-(, .. 7{,ν όπrj(~ zzt έ7'Ji..~γz σΖ 
etΟΥ)λεtέ~ι>. '.\?r.-ίJ -:-ή συμμΧ~ε'.JΖ. -:-(Jν Ζδzνε κχι -:-i,'J Κ?έμ~ι.~z γι~ 'JtX σ:-zγνι~>ιτι;. 
Κι έγίνετο τοίίτο γιά νά μ·}ι -χ•~ξηΟΥ, σε ;.;γκrι -:r1 περιτvλι.γμένο με-:&.ξι, τ(; fιπrιΖο 

καί σ--:fJ t'J'Πί 7!. Z-::pc.. G7X"':Z'~t-:-r,., '7'.ι7:rJ0Z'7'J'JμzνfJ σέ ι7:>:Χι:ι,jί.t~ &;:ό 'j?xvμ~. '() 

μετιχξr1•;ργf.ς, ί.ιιιr.Qν μΕ: f.ν-:εzΨJ τρόr.ο κιχt γιιi νά μ·ή μπερr~εuΟοvν r1t κλ<·ισ-:S:~ 
ιiφιχιροvιrz άπο -:-}ιν i!ο'Jλiπ·ι; με τ·;, σειρι).. τtς -:έlί'σερι.:; ~έσμες, -:ί:; περι'r'Jλι.yε 

κιχ-:' ~σ9ιχi.'f, μέΟοηο•ι σ± Ο·r,λε~έ: (~ν I' :χi.λί:χ ·ίΊ'1ιχν ;~ιωσ-:S::: σ~ν "a u ι'!-ιιm 

fi}a! Uffi (:ypΙ'Ι'ΙΙ!.;ι>") Κ7.ι -:1ς π:χpέηιδε στον ί~ιιικτ-fϊ-:-ην. ~}ημει.ωτέον i)τι ":'fJ 

.Λ'Χ~χίιν ,j;:~Lf)tH'J ~k-:xξ,ι~'Jpyt't"J σ-ί;·J .\:ί.-;-r,IJr.ι .λ~ο ν~~νιSε: ~ί.i.-:ίζο•J'ι -:;J νερό -:-Υ,; i .t
κivr,ς, ivώ -:;_) r.ρrλ}"\' -:ι.ιU μετ·χξ'Jtr/.ώi:r,κοχ rτ:+, yfι~ ~πi.ωμtνrJ θιΧ ~tJΠ(ιΟε:-r,ΟΥ; σ-:b ζεtr=b νεγr~, 

μέσct ιΧπδ τδ δποϊ.ον ό μετ-οcξiς, μ~ ξι)).ιvη λεπτη χοcη~ τδ όίχρο τη~ βέργα, Oct ~ε8ι-χiΛ•ιr. ':'k 
με-ιχ;ω-:έ; Κl.t1Jσ":!; r.o·J τυλ(yrJν7χ~ ο'":';,'ι ::χ~~κεtμ.έv-ι; 8o-~J.i~, -;+,ν lι::c.E~ 

κ-χΟιι;μέ-rη κόρlj περιΟ":';.έ;.tι 

1925 έξ·~zθ"Ι)σ:χν άτ:ό -:-);•ι .\άmJOo σ-;)) έξω-;ερικ;J r.εFt -:~:; l SO.OOO όκχ~z: 
κοuκοίι).ιιχ {βομβ•)κ~:χ) κ:χt r.ερ~ •ις θ.ϊl:\0 όκ&~ες κί.ωστrJπο~·ημέ'Ι'f)ζ μzτΧξ·r,:, 

ποσότης ·ή όποίιχ προσμαp't1.Ιpεϊ: τ·fιν μeyάλ·ην έπ(~οσLν τών λαπ-r,Οίι·>'J σ' α.uτο 
7~J ε!8r;ς πσ:ραγ(ι.)'(t;ζ .. έvώ χ~~c( ~~J έ;:όμzνr;ν ε70ζ χ:ιl άπ' ;;i;ηv 7'f,'J 1\.·~;:ρο~ι ·ί; 

έξιχγωι/; ιiν~λθε yιoc κοΙJκι:ι•)λιιχ μ6vr1 σέ 20:>.000 κσ.t μετά.ξ-Ιjς σS: ΙΙι.:ωο όκ&~ες. 
Διότι ·ή σ-ηροτροφ(:χ κ:χt με-:αξeιupγί:χ έτέΟ·ησα.ν έπt ι:ψγα.ν<οιμέν"Ι):; κ:χt σuστημιχ

":'ικτ,ς riv~r:7~jξε<•)ς κ~t έν"":α7tχ~ς ;:~ρ~γ<•J'(Ι,c. Ot <~~ iνι,J 8ε ~ρtOμ.rJt z!ν~t ;:) ·~-
,,. β 1 Δ I ' , β, , ~ , ~ έ 

ρως ει;rικρι ωμενι:;ι. ι ι<ι":"ι, χωρις ιχμ9ισ ~·η-:·ησιν. κα.-:-οικr,ι οι οποLοι οι μ<:'Jιχν 
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έ!στω κιχ~ σ' gνιχ μιχκρωνά.ρι έπεοίοοντσ.ν στ~ν όλιγόμ'Ιjνον ιχύτ-}ιν πιχριχγωyfιν. 

φ ο ι ' λ-,.. - - - ' " θ ι θ' .3:: ' οc.σα:ντες στ-ην Ί;r,.ιν τ·r,ς περιγριχφης τοu ω:; ιχνω εμ:χτος, ιχ ,1το πιχριχ-
• ! ~ ~' • ι ' ι < ' ι Ι β f.l. ι ~ < 
ι.ειyι:; α.ν οεν εγινετο α.να.φορ:χ, ω; κ:χι .-:ρο·r,γ'J'Jμενως προς εt":χιωσιν, σε ω-

ρισμένοu:; ά.-:ο τούς πολuπ):ι;Οε~ς με-:-ιχξοuργοi.ι:; τ-Γ,:; Λα.πήΟοu κσ.θω:; Ύjσα.ν μιιΧ 

/Jλόκλr,ρος οίκογένειο: &.πό τόν Χιχτζψτοφη Σάββχ Μα.χιχλλετζΎj κιχl τούς utouς 

τοu Γιά.ννη, Κώστσ.ν, 'Λχιλλέοι, 'Αβρα.ά.μ·η, Σωτ-ήρ"/), ιΧπό τούς u[ouς Για.ννη 

Χοι-:-ζr,-:--:-οc;ι"ή Σfββα.ν κ:χl Θεοφά.'rη. -;-ou:; Γεc~ρyη ΧοcτζΊjλίιχ, Μενέλιχον Χ:χτζη
κωνσ-:α.ν-:-7,, Γει:ψγ~ον Λουκ~. "\εοκλΥ, Γ. Σπ:χνό, -:-oi.ιc ά./φοuς Σ7'.Jλια.νό κ:χl 
λριστοc;ιΥ, Πα.γί-;-'Ιj κ.~. 

1\ r·~ ~Τ Π'\ 1Α ΊΌ 11 '1'1 Λ 

Ιl:χρ' ~/.ον πο•) οέν γίνε-;-:χι σuχνοc 'λ6γος γιιΧ τιΧ Οα.uμά.σι:χ έργόχεφα. κιχl 

-:ά \ιχ-.ι;θιώτικ:χ κεν-:-ίjμα.τ:χ. Sιό-:ι λ:χrκές -:έχνες μεγα.λuτέρcι:ς έκτά.σεως σu

'Ι'f;Οως έξετά.ζοντ:χι γιιi κά.Οε περιοχ·f,ν, ·ή σμίλη κ:χί τό βελόνι 1jσcι:ν τά. πρώτcχ 

Κεν-:τ,μένο '7t:μάχιον ύ?άσμ~~ος. Τδ Υ.έντημι.t ύ:ri;ι-ξε μι« δι~ρκη; )~;:κ-1) άπ:χσχδληm 

~rJU yuν:xtY.εlo•J φ•)/.ΙJu 7ί); Λ:xr.fιOo•J, πο•'ι ο/.ε:; σχεδ~.ν οι κοπέλες Xt άπ' τ.Χ πρω-.c:ι τοuς βή

μc:ιτοι, ε!χcιν σαν ά.πc:ισχόλησι το βεΜνι κιχι τήν κλωστ-ή. 

zειρονοικτιι:.«. έργcχλε~σ.. τιΧ όπrii.ιχ ιΧπό μικρΥ,ς -ήλικίοις ά.πcι:σχολοuσcι:ν τtς νεά.-
" - Λ ·ο 't' · , ,.. - ' ' • ι: • ι ~ -•ιιδες τ-rι:; CΙ:ΠΎj O'J. ,\ :xuτoc ςεχινο•;σ:χν χοcι με τ-η μz-:-σ..,<.:ι-:-η κ ,ωσ, •ι τ-ι;:; 

<<Κοuβοcρίστριχςι>, γιι:Χ ν.Χ iξελιχΟοuν χ:χτ6πιν σε Υ..εν..-ήτριεc;, σέ uφιίντριες, σέ 
ρά.πτριες. 'Ι Ι χεντημ.σ.τοuργ(ιχ l>e ύπ=ηρξε σuνεχ·ής ιΧπο:σχόλ·ησις τών κορcι:σ(δ(ι)ν 
κοιl γuναικων, δΙ)ν:χτcι:ι όe τοvτο νά. ύποστ-ηριχΟη Κ!ΧL tστορικώς 8τι στ-Ιjν κεντη-
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μοιτουργtοιν ή Λοcπrιθος προ7Jyή0η τών Λευχάρωv χoct ή μόν·ΙJ Sιοιφοροc εΙνοιι οτι 

οί Λευκαρ!τες οιέοωσα.ν το εΙοος τών κεντημάτων στο Έξωτερικό, ~μπορεuό
μενοι τα.uτα., ~νω πολλοc εr:οη, tοιοιιτέpως οέ. οα.ντέλλες, έπρομ·ηθεύονταν &.πό 

Λαπ-ηΟ(ους έμπόpους. 

ΕvσταΟεϊ το έπιχείρ·ημα. της προτεραιότητος των χεντ-ηματοuργ&ν τ-~ς 

Λ 'θ .S. ' 1 1 1 θ ) ' ') τ έ ' 1 1 
OCΠ"') ου, 'I οποια χοιι σα.ν παρα α. ,α.σσιος πο ,ις ειχε συχνοτ ρα.ν επαφ-ην με 

τον έξω κόσμον &πο τίς μεσόγειες έπσ.ρχια.Υ.ές κωμοπόλεις, καΟ~}ς τοc Λεύκα.ρα., 

OLOC τοc όποία. γ(vετα.ι συνεχώς &ναφορ&, ομως ή Παράδοσις φέρει τ-fιν κεντ-η-
, > > 'ζ \ λ-~ ο > \ \ π β ζ I f μα.τουργια.ν ν α.κμα. Ύ) στην η.σ;Π"Ι) ον απο τους ρω-.ο υ α.ντινοuς χρονους, 

ένω (~ Πα.ρ&δοση των Λευκα.ρ(τιχων χρονο/.ογε'Lτα.ι &πο τ-fιν έποχΎJ της Φρσ.γ-

Μαζί με -;' &"λλ.σc κεντητa εt/Jη σε ύφάσμ!Χτσι, κεν-.ημένα χλι.νοσκεπ&:σματσc, μοιξι.λοφο-
01jΥ.ες, μι.ιv8-ήλισι, έπιτραπέζια ΚΟ'.λύμμι.χτα κ.&., θαuμ&.σιει; 8αvτέλλει; έφιλοτεχvοϋντο στην 

Λάπηθο γιΟι το έμπόριο. Άνωτ~ρω άπ),ω~vη 8ιακρtνετσcι ώριχ(σι κεντημ~ΥJ IJ:xvτ~λa: (πι

π!λα}, άνέμη, χα:μηλΊ} καρέκλα:, /Jouλάm;. 

χοχρα.τ(α.ς καl τ'ίjς Ένετοχριχτ(α.ς>> ι. Πα.ροcμελε'Lτσ.ι η έντελ&ς &γνοείτο:.ι δ 

συσχετισμός προς την &νοcπ-ruξιν κοιt τ-ήν &κμ-fι•J κοιι οιάοοσιν &λλων συναφών 

έπιοόσεων εl.ς τον τομέα. τ-ης χειροτεχνίας, ποu ά.ν είς τοc Λεuκσ.ρα. έπί ποιρα.οείγ-

Ι. Βλ. Άθηv&ς Ταρσούλη, l(ύπρο;, τ. Α', 'ΛΟ'ίjναι, 1955, σ. 212. 
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μιχτι -η κεντημιχτουργίrι. κχτέστη C:>ς έκ τ-1)ς ά.πομεμονωμένης όρειν'ης περιοχ'ης 
ά.ποφrι.ίτητον έπά.γγε!.μιχ κιχτιΧ. τοuς δίιο πρόσψιχτους ιχl.ώνες, στ-~ν Λά.πηΟον, 

ένΟα πρωτίσ-:ως, μετοcξu iJJ,λων, Υ;κμιχζεν ~ uφιχν-.οι;ργία. πσ.ρείχοντο οί ά.πα.-
, · Ο' ' ~' .1.. ' ' ' λ - ' ' ραιτ-ΙJτες προUπο εσεις κοcι οιοc τ-,1ν κα-:-ασκειπ;ν ακομη <<σμι ιχριων>>, γιιχ τ-ην 

κεντημιχτουργίαν 8ιιi τ-f;ν έπιτοπ(ως ιJπαρξιν των κυριωτέρων uλικών ώς προς 

τιΧ. ε~ο·η κεν.-ημά.των. 

Ί Ι κεντηματοuργ(α. στ-~ν Λά.πηθον .Υ1ρχισε νιΥ. πα.ρακμά.ζη μάλλον πεpt τοc 

μέσα. τοu λ~γοντος αίώνος, ένω κατιΧ τον προ·ηγοuμενον εvρίσκετο σε μεγά.λ-ην 

ά.vά.πτuξιν κ:χl σέ ολα τα. εtοΎJ κεντη-:-ών uφασμά.-:-ων, -τ:ραπεζομά.νa·ηλων, σέ 

γυναικε~ιχ έοC:ψουχιχ, μαζιλαροΟ~κες μέ ποικιλία.•ι κεντημένης ~ιιχκοσμ·ήσεως, 
σέ λινιΧ. κλινοσκεπάσματα, σέ μαν8·ήλιιχ, -:-ι:Χ όπο~α Λαπfι0ιοι έ:μποροι οιέθετον 

σ-:-f,ν r.cι.y.ι.•jπpιO'J , Λ γοριΧν με Cί.λλα λεπτοτέριχς τέχv-ης κεντητιΧ εί:ΟΎ) οαντέλιχς. 
Δεν ΟιΧ ~ταν ιΧσκοπο νιΧ σ-ημειωΟΎ] οτι ά.πό τοu Ζ' α.ι, κληρικοl κατεσκεόα.ζσ.ν 

χεφοποίη-:ιχ κεν.-ημένιχ ίερcΧ. καΜμμα.τα <r."~ν Λά.π-ηθον, -:-οιαuτα οε ά.φιερ<~

ματc.ι με τ-~ν έπιγραφ-f,ν .ιlάμπουσσ, εuρέθ·φα.ν σε νσ.οι)ς παρακτίων έλλψικών 
Ι<οινο-:-ήτων της 1\lικρασ(α.ς. Καt uπ-Ιjρξαν προι;>ορικέζ βεβrι.ιωτικες μοcρτuρίες 

ά.πο έπισκέπτας καt πρόσφυγας των τόπων έκείνων. Έκετ, λοιπόν, στ-ήν Λ&.
π·ηΟον ένθα κσ.l τcΧ. σχετικιΧ έργαλεία. τ-7,ς κεντ-ημα.τουργίας κατ' ά.ρχ·ήν, καt προ-

- ' Ο - ' - '1: - ~ ' ι I .S. -:-ου εισαz <Jυν εχ του εt.,.ωτερικου, Ύ)Κμασε σαν χειροτεzνισ. χα~ •ι κεντ-ημιχτουρ-

γία:, ·ή όποία καt άνθοuσε &κόμη προ 50ετία:ς &ν οχι καl μετσ.γενειττέρως. Με

ταξύ τών Λιχπηθίων έμπ6ρων ποδ έπρομήθευσ.ν τ-~ν πιχγκόπριον ΆγορΟ:ν κιχt 

τοδς Λευκαρί-:-ες άκ6μη με ποικιλίαν εlοων τ-ϊjς κεντ-ιιμιχτουργίας, ~σαν οι Νι
κόλαοc Φιλ(ππου, Νικόλαος l\fεταξaς. Δημ·ήτριος 'ΛποστολίοΎJς, Πολύβιος 

Πο•JτικίδΎ):; καl Νικόλαος Χρ. Εύιχγγελfδης. 

ΚΛΩΣΊΌ·l'·ΦΛΝΤΟlΊ>ΓΙΛ 

Μεταξu πο).λ<()ν /}.)J,ων γεωργικών προΊ:όν-:-ων ποv παρήγοντο στ-ήν Λά.

πηΟον fιταν καl πρώτ-ης ποιότητος βιχμβ&κ~, άκόμη κιχt λινά.ρι, προί:όντιχ ποu 

ε!χαν πλουσίαν κσ.ρποφορίαν καl μέ -:Ύjν έπεξεργασ(ιχ τους καθίσταντο πρώτ-η 
''λ ' .\. ' ' Θ' " ,.. " t θ' Ι ι v ·η για τ-,1ν υφαντουργ~σ.ν. ~ α επαφνε μεγιχ"·ην εκ--:ιχσιν τu εμα στLς γενικες 

του λεπτομέρειες, άν τοuτο άνεΜετο Ο:πο ειοικοuς Ο:ποκλειστικώς διερευνΎJτές 

τό όισuπόστατον -:-οuτο Οέμα. Διότι, ~ κλωστοϋφαντουργία στ-ήν Λά.πηθον, 

aπε-.έλεσε μ~cΧ μακριν-~ προγονικ·~ν Κληρονομιά., ΠΟΙJ σε κα.νtvσ.. :Χλλο μέρος 
-:-ης Κύπρου οέν είχε συμβεί:. Διότι -ή Λιfπηθος &ποτελοuσε έν:χ &πέριχντο κλω

στ-ήριο κιχt uφαντουργείο, ποδ &ναλόγως των χρόνων τ-ϊjς ά.κμ'ης των, ot δύο 
συνυφασμένες αύτες οικοτεχνίες μποροuσαν νιΧ συγκριΟοuν μέ μ~ιΧ πσ.ρόμοιον 

βιομ·ηχανικ·fιν πόλιν τ-1)ς 'Α γγλίσ.ς. Δ~ότι κλωσ-:οUφιχντουργεϊ:ο ·fιταν τό κά.θε 

σπίτι τ:ης Λσ.π·ί;Οου . 'Όταν ot ξένοι μελετ-ιιτσ.ί, καl μέχρι τοu J 955 (ή Άθ-ηνa 
Ταρσοvλη κ.&.) ά•Jεβίβσ.ζον τοvς ά.ργαλειοuς (βοuφες) ποu οούλευιχν στ-ήν Λά.-
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πηθον σε 900, τότε ε!να~ εuκολον κανεlς ν' ιΧν-ηλ"f)φθη προ"f)γουμένως σέ ποtαν 
άνθησιν εvρtσχε..-ο ή γ.J.ωσ:-οϋφαντο•;ργίχ, δτχν καt κχτά -:-f.ν έποz:~·ι -:ων .\ου

ζινιιχνών ή Λ&πηΟος άριθμοuσε 15.000 χατοίκων, σuμπεριλχμβιχνομ.έτη με":'~ξu 

των μεγάλων πόλεων της ν~σου (μεγιχλυτέριχ -rότε κιχ!. της 'Λμμοχώστου). 

(α). ΙΟ.ωσηκιί: Μερικει; λεπτομέρειες γιιΧ. τ!.ς έπερχόμενες γενεές ε!νιχι. 

ά•ιιχγκσιϊ:ες σιΧ.ν πρω-:-ιχρzικέι; Κ'Jρίωι; γιιΧ. ...Ύjν yJ.ωστικ·)ι κιχt 7οuι; τ.ρακ-:ικο•jς 

ό ~' - ' I \ \ \ I -β' β ! ι τηι; τρ πους, οιιχ των οποιων κα.ι με την κιχτεργιχσιιχ του ιχμ ιχκοι; εγ νε..-ο 

~ κλωστη κιχl ιΧπο κλωστ-ή, κεκ)ωσμένο νΎjμσι. "Ύ'στερ' άπο -:-fι Ο"Jy..ι.ομιδ~ τοίί 
βιfμβιχκος έπρεπε τοu7ο νά έκκοκισ01, (ύπ'r,ρzαν εlδικ&. έκκοκ~σ-:-fJρ~α. σ-:-fιν 

Λιfm;Οο σιΧν πιχρσιρ-:-fιμ~:-ιχ των άλευρομύλων) κιχ!. ν' ά;:ιχλλιχy'ίj τε/Δωι; άπο 

όποιιχνδΊjποτε ξένην ούσ(ιχν η ξ·ηριΧ 9ύλλrι.. 'Απο τοuς κόκκους 8ε τοu βrι.μβrι.

κιοίί πιχρ·ήγε-rο κιχt βιχμβιχκέλσιιον. Το βαμβάκι κατόπιν &πλωνσιν ot γυνιχϊ:κες 

σε μεγιfλιχ yιχθιοc κιχτοισκευ:χσμένιχ άπο C(λοίίδι. Το βχμβοcκι έπρεπε, i.ίστερ' 

άπο το κιχΟοcρισμ:Χ του ν' &.νο(ξ·η, ν' άπλώση, ν' ιΧρσιιc~σ-η σe -.ολύτ:ες, ΠΟ'J μέ 

τΟ ΟCνοιyμά. του έτεμσ.χLζετο σε τολύπες τουλούπια ιΧπό την γuvα!κα., πού 

κιχΟισμέν"f) σε χιχμ"f)λο σκιχμνι μ' f.νσι μεγάλο δοξιfρι στο ~να. τ-ηι; χέρι κιχt στ' 
ά),λο λαξευμένο στο &κρο του ξύλο τριχβοίίσε την χορ8~ -;ou δοξιχριο::> ποu έπ:Χλ-
~ > Ι 1_ β β ι \ ι .ι Ι I ' Ι '\ τι ~ 
,,ε":'ο ιχνιχμεσιχ στο αμ ακι κιχι τ :χνοιγε κανοντιχι; το σιχν ποuποuΛο. ο οο-

ξάρι, άπό σ7pοyyίιλο σ":'ρεβλωμένο στ-~ μι&: -rου πλευριΧ ξύλο, ε!χε σ..-ό κά.τω 
μέρος πλατύτερη βάσtν πού πιχτοuσε μέ το ένα τ-ης πόδι ή δοξεuτριχl τα: δuό του 

δέ ~μικεκιχμμένα άκρα συνέδεε μιά στερειΧ χορδή Υατ:χσκευιχσμένη ιΧπο έντερο 
ζώου κιχτιχσκεύιχσμα κι ιχύ .. ιΧ των ξυλοuργ&•ι .. ;,ς Λιχπί;θου (τιΧ δοζά.ρια). 

Κατόπιν άρχιζε &λλ"f) δισιδικιχσtα προς κα.τιχσκευ·fιν τηι:; κλωστ-fις οιιΧ. τοu 

κλωστηρ(οu, το δποϊ:ον ιΧποτελοuσε ή 8ουλάΠΎJ πρώτον μe τιΧ έξιχρτ-ήματ& της. 
Στο gνιχ άκρο -rijι; οοuλιfης κ:χt προτοίί τοποθε-:ηθf, σ' au-:b ή ροδά.Ψη ( σιοηροuν 

I β λ 1 'λ \ ' γ I 1 ι γ I - ~ λ I 
μα"·Ρ'J ε ονω7ον σ-;ροΥrJ ο κιχι ισο-.vγισμενο μvτερο ε;ιχρ-:-ημα -:-rις σου α.-

) ' θ - 1 λ' ' ' - ' 1 'β β ' λ 1 
Π'f)ζ ετοπο ετουντο τεμιχχιιχ κιχ ιχμοv 1 επι των οποιωv τα σ.μ ακεριχ του ου-

πια μετετρέποvτιχν σε στρογγύλιχ φυτίλιαl τιΧ όποία κιχ/. στ-fιν σuνέzεια.ν έκλC:>

θονταν στ-iι ροΜτη I ή δπο(α κιχt γι:Χ VcX μ·fι ξειpε1jΎΊ) ιΧπο -:-fιν οοuλό:Π"f) I ~)ζ 
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πολδ λεπ71-,, ε!χε στην βιΧσι της κερ&::ινο χολε>ρωτο κιχροίιλι (μπιfκιχρι). ' ΙΙ 

γuνιχτκιχ με -:ο ινιχ τ-ης χlρι έγVριζε τ-f,ν οοuλ&r.η κι ιΧr.ο το οcλλο κριχτοuσε το 

βιχμ.βιχκερο <(ι;ιuτίλι•>, το τριχβοuσε λεπτό•JοντιΧς το έλιχφρώς σε κλωστ-ή, ποδ 

έτuλίσσετο στ-fιν περιστρεφομ.lν1Jν ιΧπο τΎ)ν δοuλά.Π1J ροοά.vη. 'Έτσι έν1Jμ.ιχτο

ποιε:ττο κο:τΟ: πρ<~την φ&.σιν το βο:μ.βά.κι κι ιΧφοu -ή ρο8ά.ν'Υ) έγlμ.ιζε ιΧπο κλ<>>
στοποιημ.ένο ν'ημ.ο:, σε κωνικο ιrι.'ημ.α.. ιΧφα.ιρε:ττο ιΧπο τη ροΜν'ΥJ τό ι:ιαμμούτι 

(8πως έκιχλεττο). 'Όταν r5λα τοc φυτίλια τελείωναν και τιΧ σαμμούτια, ot χω-

Κί.ωσ~οUφ!Χ'ΠΟ'JΡΥ(α; στήv .\ι:imιθο: :-.εaν!.ς πο~ έργiζc~οι~ στήv &νιμ.η (δεξιιΧ) κοιι -:-ήv 

δοuλιiτ:η (&ριστι:ριΧ) γ~ιΧ τήν χσιτεργοισ(-χ τι;ιij νήμ.ιχ~οc; (χλωστ+,). 

νοειοεϊ:ς ο'ΥJλοιδ·ή περιτuλιyμ.ένοι μικροt οyκοι ν~ι.ι.ιχτος, έοlχοντιχν ιΧπο -rijς ρο

Οάν·ης κα!. δείιτερο κλ~)σιμο μ.e σκοπο το άνοιyμ.ά. τοuς χα!. το περιτύλιyμ.α 

τ-ϊjς κλωστ-ϊjς στ-i)ν άνlμ.Ί) (κατιχσκεuιχσμέν·η ιΧπο τεμαχισμlνα κιχλάμια οεμένιχ) 

περισ":"ρεφομέτης έπt ένος ξuλ(νοu μικροί) σroλfJu, -ή οcκρη τοu όποίοu fιταν 

έι;;Ύ)pμοσμέ•rη έπl κι•Jη-:-οij λ(Qou. Στ-fιν ιΧνέμ'Υ) ιΧπο σνμπuκνωμένο ":"Ο νr,μιχ κιχl 
' ~ ι .'\ ι • Q - - ι > ι ' n...,λ ι 

σε οεuτερο "-"ωσιμο ποu κιχ ιστοuσε -:ou":"o στερε:ωτερο, '1)νοιγετο σε v•ι ειες, 

OL δποτες ιΧπο -:-fιν ιΧνέμΎ) κιχ!. π:ϋιν &ν>ισ":"pόι;>ωζ προς την ροοά.•rη της οοuλά.Π'Υ)ς 
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πε:ρ~ε-;υλίσσετο σε μικρό: κομμέν:χ σ-:ρογγuλ:χ κ:χλιΧμ~:χ μασούρια (-:ο μ:χσο•.J

ρ~σμcχ). Κοιl. το μασούρισμα ά.ποτελοuσε τ-Ιjν τελιΚ'Ιjν φιΧσιν τ-ϊjς κλωστοποι·ή-
- β ι β Τ' ) ι - ' ι :J. '\ι .ι , σε:ως του οιμ :χκος. ο κ .ωσμενο νrιμ:χ στοι μασουρια ι1 τοιν π,_εον ετοιμο γιοι 

" Δ ' :t ' λ ' - • - - '"' uφ:χνσιν. ~:χψορε-:ικ·η •ι'tΊχν r, κ ωσ-:-οπο~.,σ~ς των κουκοι•λιωv 't"ljζ με.-:χςης, 

τών μ:χλιών .η κ:χt τοv λινοu, ποι'ι &ντt τ-ίjς ~ουλ«πης το κλώσιμο έγίνετο στο 

zέρι κοιt με τ-Ιjν &τριχκτον ~ άδιιι.ίχτι (ό:πλοίιστοιτον ξύλινο κ:χτα.σκεύ:χσμοι τών 

κ:χρεκλοποιών -:-ijς Λιχπf;θου), πλ~ν β:::β:χtως της κλωστοποιrιθείσης σ-:-ο με-
"' - ' \ \ '. (β β' ) ' .. τ:χι:,ουργειον :χπο τα. κουκουλι:χ ομ uκων με-:-οιι;;ης. 

(β). 'Υφαvτουαγία: Μιό: προγονική, ποιτροποιριΧ~οτη τέzν'ΙJ, Oa έλεγε κοι
νε(ς, με ":""/jν όπο(:χν ήσχολοuν-:ο σ'..(Ε~Ο'J 5λες OL '(')ν:χtκες >ίjς Λ:χπήΟοu κ:χ!. σε 

σημεtο ποι'ι δεν ύr.ϊjρχε σπίτι μέσιχ στο όποtο νό: μ·Ιjν ύπΥjρχε στημένος &ργιχ
λειος (βοvψ:χ). Τον ξίιλινο ά.ργσ.λειο κοιτοισκείιιχζ:χν οί ξυλουργοί Ύjτοιν ~ε στη

ριγμένος σε τέσσεριχ στuλώμ:χ-:-ιχ, -:0: Μο •)ψηλότεριχ των ~λλων στιl ~υο άκριχ 
τών δπο(ων κιχ!. σ•ο άνω μέρος έστηρίζετο μεγιΧλο έπtυης ξuλ~νο πέτοιλο, τό 

δποϊ:Ό βοιρι'ι κτuποuσε σιΧν έπ&τουν μέ τιΧ πό~ι:χ τιΧ χο:μηλιΧ στο έ~cχψος πέτο:λοι, 
' 3: ~ ι ' ι > 1 1 ι - < ι ~ -

ποu •1σο:ν σφιχτοοεμενιχ στοι κτενι.:χ οιπu -:ου zωρισμο: των οποιω•ι οι:χπερνου-

σοιν τιΧ ν·ήμιχ-.r.ι:, -:ιl όποι.ιχ ά.πο ψ-ηλό: ·fjσιχν πχροcλ/;ή),ως σuμm;κνωμέν:~ι σ-:ο πλ&.

τος τών <ικτενιών>>, ποι'ι εύρίσκοντο:ν κι ο;Ι)τό: σψιχτο~εμένοι κoct πr.ι:ρr.ι:λλ~λωc; 
' ' 1 t • ' ) ' έ ' 'λ l\1' .\. κινουμεν:χ r.ι:πu σzοιν ιχν:χμεσιχ ο:πο > σσερ:χ κρεμ:χσμεν:χ κιχρου ι.:χ. ε τ-ην 

κ(τησιν των κ-:ε:νιώ•ι τa ν~μ:χτοc ~ιεστχυροϋντ<Ί έκ -.ων κά.τω π:χρ:χΙJ..+,λως π&.λιν 

χ:χt σε τρόπο ποι'ι νιl πλέκωντοιι στ-Ιjν χίν·ησι•ι -.ων μικρών πετιΧλων. Σ>fιν ~ιιχ

στοιuρωσι ~ε τών ν·ημ&.των, τό: δποtιχ Ύjσοιν κοcλώς τεντωμένα., -η uφ&.ντρι:χ έριχνε 

πΧιχγίως κι ά.νιΧμεσιχ τώ•ι '~"ημ&.-:ων, κιχl προ-:οu τό: <ικτένιιχt ~ιοcστιχυρωθοuν, 

.. ο μιχκώκιον Ύ) νrιμr.ι:κώκιον. ΣιΧν πιχτοuσε το έvιχ πέτιχλο κι «νοιγιχν τιΧ κτένισι, 

μέ το ενσι της χέρι, ένώ σ-ι.ε~ον τοιυτοχρόνως με το οcλλο της ά.πο την «λλrι πλεu

ρ&., έρριχνε το μσικώκιο ~ιοc μέσο•>, πά.Χι.ν, τών ~ι:χσ-:ιχ•ηοuμένων •ιrιμοcτων 
έν:χλλ&.ξ, πσι-:-οvσσι το πέτσιλο κr.ι:!. ρίzνοντσις -:ο ν·ημιχκώκι.ο <<μιχκοuτζιν» ό:ρπcΧ.

ζοντ&.ς το πcΧ.λιν &πο τfιν &λλrι πλεuρ&.. Συγχρόνως δμως κσιt κιΧΟε φορό: ποι'ι 
έσίιρε•ο &ν&.μεσοι στ!ς ~ι:χστοιupοuμεν:::ς κλωστeς -:ο τημοικώκιο, ~ ύφcΧ.ντpιοι 

κ-;υποuσε μέ -:ο μεγcΧ.λο βιχρι'ι ξύλινο πέτσιλο -:' cΧργσιλειοu, πο•) εύpίσκε•ο μπρο

στ« ά.πο τό: κτένιοι, τ!ς ~ισιστr.ι:υpωμένεc; κλωστες γιιΧ νιΧ σuμπuκνωΟοvν. 

Δεν ιΧφ~νον-:σιν ομως ό:πλώς συμπυκνωμένες κλωστες με .-fιν λειτουργίσιν 

των πε•ά.λω•ι, των κτενιών ;ι.οιt τοv μσικωκtου OL μεγά.λες σειρες τών χλωστών, 
ot δπο'Lες κιχ! λ(γο πρtν ά.πο τa κτένιct ~ιεχ<•ψ(ζοντσιν οι μισες γιιΧ νιΧ 8ισιπερνοuν 

&πο το ένοι κτένι κοιt OL &.λλεc; μισ€.ς ά.πο το άλλο. ΘιΧ πρέπει νό: ~ι:χσσιr;ι·ηνισθ~ 

G-:ι κσι•ό: μΥ,κος των ξυλίνων κ-:εν~ων fισιχν πuκνοβ:χλμένες σ-:ερεές ξόλtνες 

λεπτές στρογγίιλες βελόνες κο:τό: πλάτος τών κτενιών, ~tιΧ μέσου τών όπο(ων 

οι χλωστeς ~ι~ρχοντσιν με κοιτεuθu•ισιν προς τον ξύλινο κ•)λιν~ρο, πού 1)-;οιν 
-:<Ίποθετημένος πίσω ά.πο τιl κ-:ένtιχ Κ:ΧL πιΧνω στον όποLΟ'J το U?σισμιχ περιε-.υ

λ(σσετο. 'Επ(σης oa πρέπει νό: 8ι:::υκρινtσθη οτι το fιμιστρόγγυλον έπ(μηκες 

231 



VΥ)μ.ιχκώκιον, κιχτοισ-/..εΙJσ.σμ.ένο <Χπ(ι έλιχφρο ά/J,Ο: σ..-ερεο ξύλο, Υjτιχν στ-/ι μ1ση 

πλατύτερο μ.ε στενόμ.ιχκpΥJ όπ·fιν κσ.t έπιμ.fικΥJ τιΧ /)υο 1-επ-;ότεριχ &κριχ, στΟ: 

όποί:ιχ Κ:ΧL Κ:Χ7cΧ -;-ίjν ΚOC'7<XO"'/..Eυ·f,v -:-ου έ..-οπο0:::-:-ο::ίν-:-ο σ' ιχ-?ι-:-0 σ(/)εριχ, Or.cX VcX 

σύρε-:-ιχι άνέτως οτιχν έρρίπτετο OLcX μέσου τών 8ιιχσ..-ιχυρωμ.ένων κλωστών 

ά.πο -:-fι•ι μ.ίσ. στ-)ιν ιΧλλΥJ πλευρά. Στ-/ι μ.έσ-η οε το{J-:-ου κιχt έvτος της μ.εγ&.λης 

όπ'Γιι:; έ-:-ιοε-:-ο μ.ιχσοuρι μ.ε yJ,ωσ.-ί;, '70 όπο'!:ον έγ•jριζε έπ:ί.νω σε σ-:-ερεο σ-jρμ.ιχ, 
ένώ ή κλωστή τοu μ.οισουριοu εβγαινε ά.πο πλιχr'Ι'η τρυπίτσα τοu μ.ιχκωκίου 
" - · · ' ' ' rr λ ~ ' ) 1 " J. ·,.. έ r:ιτα.ν -:-ov-:-o εσvρετο κιχτα πr.α.τος. .νε-;αι οιπv•ι ιχν-:-ι <φt-:-uν ο-:-ι ,1 ει;ερχομ. νη 

&πο "":0 μ.ακώκιον yJ,ωστ-ή, Υjτιχν οιίιτ-Ιj r.ou έοέν:::..-ο μ.ε τις :Χ)J,:;;ς r.o•) τ:χυτοχρόνως 
οιεστοιυροuντο κσ.t σuμ.πuχνοuμ.ενες οιΟ: τοu μ.εγ&.λοu πετά.λοu ·ή uφιχνσις έπε

τvιι.οcνε-:-ο. Αίιτ-)ι -'/)•αν τ.ερίποv ή &πλουσ•έροι μέθοδος δ?&.νσεως. 

'λρyσcλειο~ {βο•:ιφιχ.) στη .\άm;Οο μέ κάΟισμιχ cr.o πάτω~. τci πέταλα. τοu δπο(οu, 
χιχ.μ7jλώτεριχ., οοuλεόοu•ι μέ τ« πόοιιχ (βο•:ιφ-:χ τοu λάκκοu). 

'AIJ..' uΠίjρzε κιχt ή οιr.λ=ή uφιχνσις, κιχ-:-0: τ-f;ν όποία ν προσετ(Οεvτο κιχt άλλοι 
κ,ένιιχ στον ίδιον <Χρyιχ/ειό, ή 8e δφ&.ντριιχ έχρ"fjσιμ.οποιοuσε οιπλi (δύο) μ.α
κώκιοι ό:νιχλόyως τοu π&.χοuς η κοιt τοu βά.ροuς τοu δφ&.σμ.ιχτος η κοιt τοu χρω

μ.οιτισμ.οu, όπότε κιχ!. r.ερισσό-:-ερες σειρeς v·ί;μ.:χ•οι; διετLΟεντο, ένώ or Ο·r,λει~ 
-λ 1 1 ,3:. " J 1 \ 'έ .. , I \1 'I 

τοu χ ωσμ.ενοu vημ.οιτος ,1 σοιν ε•οιμ.ες οιπu την οι•ι μ.η 'Υ) ακομ.η κοιι τuν <ιιχπει-

Χ'Υ)χ-:-ρο •>. Διέφερε βεβοι(ως Y<XL κιχ τΟ: ε!δος κιχ!. ποιότ-ητα ·η uφοινσις ucpοισμ.&.των 
γιιΧ χονδρό: -:-οιιχuτιχ, ) εr.-:-ότεριχ, β:χμ.βιχκεροc, μ.OCIJ.r.ν:x, λινά, μ.ε•ιχξ<ιι--::i, κοvκοvλ
λάρικοι, λινομέταξοι η άπο tτοιρέοες, ποιότ-ητες χ:χt χρωμιχτισμ.οt 8ι&.cpοροι, 

vφιΧσμ.ιχτοι γιΟ: δποι:χνοfιr.οτε χρΊjσιν άχόμ.-η κ:χt χιχριχβόπιχνιχ . 

• Ι I uφιχντουργί:χ σ..-f;v Αάϊ.tjΟον, r.ou άνάγετοιι σ:Χν -:-f:.ι_ν-r; σ-:-οuς έλ/.ΥjVL

στικοuς χp6νοuς uΠίjpξε ή ΚUpL<~τεpη cΧπιχσχόλησις γυναικών Κ<ΧL νεοcνιδιLJV, ~ 
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~ε ζ·f,τησις τών u9σ.ν-:ών -:-"r,ς Λσ.π-f;Οο•J στ-~ν Πσ.'(/.'Jϊ.ριον χ:ι.t -τ-Ιjν ξέν·ι;ν <Χγορ:Χ:ν 
Ε90σ.σε σε χσ.τσ././;ρu?ΟV σ.·)ξo•JG:X'I ~νοοον x~xt μέzρι τών zρ/;νων μ:χς. τ~ οt

μητσ., τιΧ λινομέτσ.ξσ., οί άλσ.τζ~ές, -:-oc με-:-αξω":'οc κ~.ι β!Χμβ!ΧχεριΧ άπέχ-:-ησιχν 

&περι6ριστον φ~μψ κο:t κο:Οίστσ.ντο περιζ·ή-τ-Ιj-:-σ. χσ.t μέχρι τοί.i Β' Π χγ.ιοσμίοu 

Π οt.έμοu. Ot έ!μποροι -τ-ίjζ \εuχωσ(:χς έ:ψομr,θε•jοντ:χν ε!:8·Ιj •)?:χντο·ηγί!Χς άπο 

-:-(,'ι \iι:-ι;Ο()ν 8~' έξαγcιJy},ν εL~ --:<ι έ;ι,)~ερ~κό. ~tό"':'t κχt σ-:-},ν πο~67"ηοι:«. τΟ 

ε!οος, τ-f,ν στερεl.ι-τ-η•:χ, -τ-fιν πuχνότητ!Χ Κ!Χl λ:::π-:-6τ-ητιχ τοc ΛιχίtΎ)Οιώτικ:χ uφσ.ντιΧ 

ησσ.ν μοναδικά. l:e κσ.νένσ. .Χλλο μέρος τοί.i Κuπριακ.οί.i zώροu έ860·η ποτe ση-

uΛ/.λη βο•:ιφ:χ (άργοιλειός), τιΧ πέτοιλ~ της όπο[οις στό πάτωμα έργάζοvτιχι έvιχλλιΧ; μέ 

τιΧ πό8ιοι, στημέν'Ιj σε μεγάλ<J 8ι.ψάτιο μέ τl)•ι άνέμ7) κ«t τ-fι σ-:-~μν:χ >Ou vεροu στ-fι μιιΧ της 
πi.ε•>ρ~. σ' έ:-:οχ~ -:rΛ ή Λίr:ηΟΙ):; fι•:χν δΜκλτ.ρο 'j?:χν-:-ο•JργείΌ. 

μιχσtσ. προς ..-i-1ν σποuδσ.ίσ.ν αuτ-Ιjν τέχνψ τ-ίjς δφrχντοuργί:χς, ά.νηΟέτως πρl>ς τlς 
οίκοκ.uρeς τ-'ης Λσ.π~θοu γιιΧ τον ζΎjλον κσ.t τ-}ι•ι με0οδιχ6rητ:χ, τu ένοισ.,.;>έρον 

κ~ι 7},ν ά.νi;:~ξιν τηζ {J?~ν:-ο'Jργί~ζ σ~ν μ~κ?~~ έϊ:t71JzrJUζ σ7~8ιο~ρrJμ.ίχς 

κ«ι έπLδόσε<•Jζ εtς τ-f;ν ~χ7prJ-::ιχρ&.8ο":"eι'ι α,j-:-i;ν τέz'rrι'v .. 

'Λ/J.' &πο τ·fιν &πέρσ.ντον γυναικείαν :>:uτΊjν άπα.σ-ι:6λησιν τ~ς 'Jψα•ιτοuργtrχς 

προ~6ν"σ. τ-Ύjς όποt!Χς έβρα.βε•)Ο·φα.ν Y.(l.l σt ~ιεΟνεϊ:ς • ΕχΟzσεις. ϊ.ο(!Χ:; έχ •ών 

zιλL<Χ8ων 'j?~ντριών θi μπορο:jσε κ~νεt; ιι,/ &ν:χ?έρ·r, σΧν Ζκ;:ροσώ~ο·J; 7'/jζ 
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τέχν·ης; ΣιΥ.ν πρι.:>τ-ην &π' ολες τ-~ν Λοvκ(χν Φωκii - KuppYJ, λινομέτχξιχ της 
δο.ο[ιχς έβρχβεuΟησα.ν το ΗΗ9 στΥ,ν ΔιεΟνη 'ΈκΟεσιν της Λuων (Γιχ).λ/.οc), τtς 

Μ:χρίαν κχt Kxx.rJ•.JIJ,oc Κ<•Jνσ•χν-:-fι Γι:Χρειτη, τ!.ς Ε•.)τέρ;τη κχ!. Θεοοώρ:χ Νικο

λάου Στuλισ.νοϊί, τΕ:ς Κvριιχκοϋν, 'ΛΟψiiν κιχt 'Αννίκα 'Ι Ι ριχκλε(τη ~ &ντιστο[χως 

'λχι/J,έως Σ-:-υ/.ιοcνοu, Κι.:)στα. Σκαννιχβη κοι!. 'ι\ γαο.[οu l\lα.ξoui.YJ ( σuζuγοuς 
τούτων), τ!.ς ~Ι:χρ[χ κ:χ!.' \Οηνiiν Χιχ":'ζ·ηα.ν-:-ώ•rη -:-fιν 'λ&ην:t.ν Χρισ-.οδ. Λuμο.οu

ρη, τ-fιν ΠολuξένΥJ Τομοcζοu, τΕ:ς 'Ελένη κιχl l\Ιιχρίσ. ί\[ελ&.pΥJ, τl.ς Ξενοϊίν κιχ/. 

' \Οr,ν~ν '..\Θα.νοcrι·η, τlς Κuριιχκeιuν κσ.!. ?.Ι :χρ[σ.ν Ι(ονaμΥ,, -:-fιν Πα.ν-:ε} ικ·Ιjν ',\να;

στ&.ση, -.ην '.ΛγοcΟ·η Χιχτζητοφιχρ'fι, ":'L' D:χσιλοi.ίν x.:xt Είρfιvr,ν '\γα.πίου !Ιιχ

πιχττοφΎj, τ-fιν Κιχτερ[νιχ Ιlιχπιχθεοφ&.νη, τlj•J Εuιχγγελ[ιχ Χιχρ(τωνος, Κιχλομο[ρcχ 

11 αr.:χθεv((ιΧ•rη Κ\ έκιχ":'οντιΧοες &λ/.ων. 

11Λl)ΛΓΩΓ11 ΚΛΙ ΕΜΠΟ\>JΟΝ 

Το πλΥ,θος τών είοών -:-iiς λ:χϊκΥ,ς βιοτεχν[:χς, &ΙJ.ιΧ κ:χ!. ":'cX οιοc-;ιορχ γεωργικιΧ 
προΊ:όντιχ οε.ν μποροi.ίσσ.ν <ίλιχ νιΧ οιιχτεΟοi.ίν έπιτοπ(ως, οσοι έπισκέπτιχι ξένοι κι 

α.ν Υ,σιχν ίιο.οzρε(ι)μένοι νιΧ έο.ιιτ.ι.έπτωντ:χι κ:χΟΥ)μερινώς τ-fιν Λοcπ·ηθο. Κιχ!. τιΧ 

εroYJ -:-f,ς λιχ~κΥ,ς zεφοτεzν[ας «?Οονοi.ίσιχν, &IJ.:X κ:χl. ":'ό: γεωργικιΧ κ:χ!. κηποu
ρικιΧ πρciίόντιχ έπλεόνιχζιχν οιιΧ νιΧ κιχθίστιχτο έπιτιχκτικ·fι -ή πώλησ!.ς των. Κιχl. 

ώς ο.ρος -:-ιΧ έσr.εριοοε\0'(,, λεμόνι:χ x.xl φροϋ.-:χ, ":'0 λιΧ8ι κχ!. τιΧ zα.ρούπι:χ, τ!.ς πιχ
τιΧ-:-ες, το χ.ολοκοcσι, TcX κρεμμύοι:χ, το σησιΧμι Κ:ΧL άλλους ξYjpOuς καρπούς, κιχθως 
κιχ/. κτ-ηνοτροφικό: προ·cόντιχ, έ:πρεπε νιΧ οιιχτεΟοi.ίν στΕ:ς διά.φορες πόλεις -.ίjς 

γ{jσοΙJ -t, καt οι' έξχγωyf,ν σε '(ZL':'Cι'ltί'lζ χώρzς. Jlρόκειτιχι οε. γι~ προηγούμε
νους χρόνους ποu οtν ύmjρχιχν άκόμη σuγκοινων(ες με ιχίιτοκίvητιχ. 

(ιχ). 'Υπ7ιρzιχν ομως &ρκετοt &γωγι~":'ες μΕ: οί-:-ροzιχ ό:μοcξιιχ συρόμενιχ 

«~ο 8ιJο ζ<t.\Ύ)ρά: &λογ~. Ι<.αl αύ":'ιΧ γtιΧ ~tζ τ:6/..ειζ. Γti τα:ξίΟι:χ όκ7χf,μεριχ Υ, 

κιχ/. οεκιχπενΟήμεριχ έμπορικιΧ στ-}ιν Λεuκωο(ιχ-Λ&.ρνιχκιχ, Λεμεσον Πά.φο. ΜΕ: 

ένοι:χμέσοuς στ:χΟμauς έπιzειροi.ίσο:ν ot &γωγιiτει; &μιχξά.οες με 9ορτωμένιχ &πο 
Λιχπr,θιώταιχ εtο·η τιΧ zuρύχωρ:χ ό:μά.ξι:χ των, τό: ό~οίιχ &7oi.i οιέΟετον στην 
'ΛγοριΧν έφόρτωνο:ν (}.)J..ιχ, κuρίως πρώτες uλες χρ·ήσιμες γιιΧ κιχτεργο:σ(ιχν στην 

ΛιΧπr;Οο κιχ/. ?J.)J.:x Κοt":'Χ'Ι:Χλώσιμ:χ προ"ι:6ν-:-ο: ο.οιJ οzν πιχρ·f,γον-:-ο έκεϊ:. "Α/J..οι 

πάλιν ciγωγιά.τες μΕ: ούο ~ κιχ/. τρίιχ ζώιχ, τιΧ δποL(.( έπ(σης έφόρτωνιχν μ' έλιχφρ6-

τεριχ εLΟΎJ έπιτοπ(οu ο.σ.ριχγωy'fις περιήρzοντο μιχκρινιΧ χωριά., φΟά.νοντες μέχρι 

7Υ,ι; ~Ιεσαορ[:χς κιχl 7Υ,ς ~Ιόρφοu οιο:Οέτον-:-ες σό:ν με-:-:χ~ρ:i":'εζ ιxv-:-ot προϊόr.ιχ 

κιχ!. είοΥJ λιχϊκ~ς τέχν-ης &πο τ-}ιν Λά.ΠΥ)Οaν. 'Απο την πρώτ-ην κιχτηγορίιχν τών 

ιΧγωγtιχ":'ών, ot C.r.o'i:oι, μά.λιστιχ έφcιοί:χζ:χν με έμπορεuσιμιχ είδη άπο τι:; πό),εις 

τοuς Λιχτηθίοuς έμο.όρrιuς &ν:χ9έροντ:χt r)ί llετρ'f,ς Κονομ~. ~Ύϊμ·f,-:-ρης Κωστ=ίj 

('lτσουοκιοu), δ Χριστοφ~ς Βσ.σ(λ·η (Βοισιλοπιχ[Sι), Ναόλ:Χς 'Ελευθερίου, Δη

μ·ί;-:-ριος ~Ιε/ ocpYJς, Π :χνο:·rϊ;ς Γιιχvν:χχ.οv (Κόλι:χρος), Γι~y.ι.ος Πιχν:χγιώτου, 

Πολύκαρπος Χι:χτζηευτυχ(οu, ΓιιχννΊjς k:iββιχ Για•Νi-:-ζ·η, Κώστιχς Άγιχπίοu 
,, 

κ.ιχ. 

234 



(β). Ποφοιλλ4ιλως μέ τ~ς τέχνες ά.νέκαθεν κοιί ά.πο τοuς ά.ρχοιίοuς χρόνοuι;, 

οτοcν ή ΛιfπηΟος διέθετεν ίοικ-ήν της 'J~!Jσιπλοt~ν, ιVJ.O: rrJνεχώς είς το 8ι:ίστη

μοι των χρόνων ποu ποcρ:ιjλθον uπΎjρχεν οιίιτόθι ζω-ηρΟ: έμϊ.οpικ·η κίν-ησιc;. Koct 
ε!νοιι τοίίτο είιεξ~yητον, ά.ρχοuντως δέ ά.νεπτίιχθη κοιt εtς πpο'Ι')γο•.>μενοι Οέμοιτοc, 

ά,)J,Ο; προς uπόμν·ησιν διΟ: τά: πο)J.Ο: χεφοποί·ητ~ είδ-η, γεωργικά., οίκοδομικά., 

οtκιοcκά., ποδ κοcτεσκεuά.ζοντοιν κοιt διετιθεντο έπιτοπίως εις τοuς προσερχο

μένοuς έπιrr..<έπ':'οcς κοιt ά.γορ~στιfς, 8ι0: τΎjν άλεupοϊ.οιί~ν, ..-ην ά.γγεtοπλ~στι.κΊ,ν 

κ.λ.π. "Ηκμοcζε κοιt το έξοcγωγικόv τ-ης &κόμ-η έμπόριον ά.πο εrο-η ξuλείιχς, 

ά.γγειοπλοcστικ:ης. έσπερι8οει8ών, χοcροuπιών, &πο τον δρμον τ-ϊjς • λσπρόβρ!Jσψ; 
κιχ!. ";'OU πρ~ς οuσμΟ:c; δρμοu τοu Βιχβuλ~, ποu κι ιχύτος ( ό Βιχβuλi1.ς), σuμπεριε

λοcμβάνετο στιΧ Δ-ημοτικι7. 6ριιχ τΥjς ΛοιπήΟοu. Ώς έν ποιρενθέσει, σ-ημειοίίτοcι 

έντιχίίθ~. δτι ή ΛιfΠΎ)ΟΟς ΚΟ:':'Χ το ι 960 ήριθμε~το πληθuσμtοιχώς σ:Χν ό 8ωοέ
κοιτος ΔΊjμος στ-/jν Κύπρον, ένώ ό γειτονικός Κοcριχβίiς σιΧν είκοστος πρώτος. 

'll έμπορικ-Υj έξ &λλοu έπί8οσις των Λοιπ'Ι')Οίων uπ·ι;ρξε γνι..>στ-lι Ιlο:ιιιu

πρ(ως κιχ!. είς τοvς έμπορικοuς 8ρ6μοuς τ-'fις Λεuκωσίοcς κιχt (ί.)J..ων πόλεων, 

ένοεικτικώς ή έπ!. τ-ϊjς πpοσόyεως των κοιτ~στημιfτων πινιχκίς, μιχζt με το πρώ

τον 6vομ~ τοu κοιτοιστημοc-.ά.pχοu έμπόpοu ιivέ<(εpε « ... Λοιπ-ηθιώτ-ης». Κιχl πό

σους &πο μν~μ-ης κοινεtς ν' ά.νιχφέρ-η έκ τούτων; Σuμπλ·ηρωμένιχ ~χτοτε Δ·ημοτι

κΟ: ~Ιητρώοc 8έν ύπ-Γ,ρχιχν γιιΧ ν' ά.ν~τρέξ-η σ' ιχύτά., κο:t ίοι~ι-:-έρως γιι3: τ-Ιjν προέ

λεuσιν έχιfστοu 8·ημ6τοu. 'ΑλλcΧ στην Λεuκωσίιχν ~σιχν, πλΎjν &.λλων μιχροπω

).'ητών, έιιιο:τεστημένοι &πο την Λ&ΠΥjΟΟν προ ouo χ~t τptώ•J γενεών ιιωστοί 
έμποροι ώι; οί Κωνστο:ντ~νος ΛοΊ:ζίδ·ι;ς, εύεpγέτ-ης τ=ijc; Λεuκωσίιχς, οί &8/φοt 

'Λνοpέιχς κιχt Ι<ώστο:ς ΚροcμβΊjς, ό 'Ιλιχρ(ων Χοιτζ-ηκuριιχκοίί, ό Χpισ-:-όοοuλος 

.\οιμr:ριο:νί8-ης, 'Αντώνιος ~lο:upομμιfτης, δ 'Ιωά.νν-ηι; Κ. Λοιπ-ι;Οιώ-:-ης, 'Αγοc

θιiγγελος Ι. Λοιπ-ηΟιώτης κ.&.. Δι~σκορπιrrμένοι κοιt στtc; ~Χλλες πόλε~ς τ-7)ς 

Kuπpou κιχ!. είς το έξωτερικον uήρξ~ν ώς ot &o)<(ol 'Ερω.-όχριτος κ~ι :Χ~ρά.λ. 

Κοιτσιχp:ης. Τά.κτ,ς 'Λποσ•ολί8'1Jς, '\ριστ6φ. Τοιλιοι8ώρος κιχt uπά.ρχοuν ά.κδμ-η 

έμπορεuόμενοι Λοιπ-ηΟιώτες. 

'Λη' έντοιίίθιχ πpόκειτιχι γ~ιΧ. το•)ς έμπόροuς έχείνοuς, ot όπο~οι ·ί)σκ-ησοιν 
εtς την Λά.π-ηΟον το έμπόριον. Καt l:>έ'J μπορε~ ν' ιΧκριβολο~σ-η κανεtς &νιχτpέ

zων προ τοϋ ΙΘ' ιχί.., γιιΧ. νοc 9έρη είς φως γνωσ.-ές έμπορικές φuσιογνωμίες ..-ης 

ΛιχπfιΟοu κιχl τον τομέιχ, πο\ι ένο:ς έκαστος έπε8ίδετο. 'Όμως σιΧν ά.ρχιχιότεροι 

άνιχ<(έροντοιι μετο:ξu &./J,ων οί Χρισ";'ό8ο•Jλος Φιλίπποu <<Κ~το•~ρ-ης>>, Φωκ~ς 

Χιχτζ-ηβα:σίλ-η, Χριστόφορος Τσιχγγι>:p(8ΊJς, Άνα.στά.σι.ος 'Ανδριιχνοu, Κώστιχς 

Χριστο8οuλά.κ-ης, Κώστας Χριστοφ(8-ης, '<ρισ":'όcpορος Δ-ημ·ητpι<iδΎjς, Σπuρος 

'Ιωιiννοu, ό r:pομΊ)θεv-:-fις των 'J!ΧU":'εμπδρων .-Γ,ς Χίοv Χιχτζιχν":'ώντ,ς κ Πό-:ονος, 

νεώτεροι 8έ τούτων ot Κλεά.νΟ-ης Σιιχκ(ο-ης. Νικόλιχος Φιλ(Π11.οu, Μελέτιος κιχt 

.l'Ι)μf,τριος 'λποστολίοr,ς, Χρ~στος :Χρι.σ-:ο,.;ιίο·r.ς, ΆγιχΟ:Χγγελος κ~t 'Λνιχστά

σιος Χιχνν(δ-ης, Νικόλαος ~Ιετα.ξi1.ς, Κώστιχς Χρ. 'Λσϊ.ρ:ης, Κώστας' Λποστο

ί.(8-ης. Σά.ββας Xptσ-:ocp(8-ηc;. Ποιναγιώ"Ύ)ς Σ π. 'Iωocvνou, ~ ικόλιχος Xp. Εόιχγ-
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γzλt~·ης, Κι:>σ-:.χς 'Λ γ:χ.Οοκλι; <ιΓzρμ:χνος>>, Ίωά.vντ,ς Λσ:οόμμσ:τος, ot ά.οελι;>οt 

'Λ vτι:Νι;ς κσ:t Θρασος Κωνστσ:ντί•ιοu κ.οc. 

l\ IE: το ά.vωτέρω Οέμσ: κλείοuν οί σ-ημσ:ντικώτερες &.σχ()λίες τών Λσ.ΠΎJθίωv, 
ot περισσό-:-ερzς -:-ων bποίων uπΊjρξ:χν σuνuι;>:χσμένες με τον κα.Ο6λοu tσ,ορικοv 
βίον -:ο;:) λ:Χοu. -;-;ou έπl (,λr)χ);r,ρες z~λ~ε-:-r,ptozς έπέζτ,σε xxl 1,κμΜε στόν τό-;-;ον, 
-:Ον bπrji.(/"1 --:6σG"'ι f,γ&:;:-r,σz .. i.~ός πο•J 8ιz7ί;pτ;(jε κ~t <Χνέπ':"'Jξε ένχ μα.κρ7.ίωνtΧ 

λσ:ϊκόν 11 ολι·ησμόν, -:-όν Qϊ.Ο~ον παρυ.:χβzν ά.π~; -:-ο.Jς Λ.ά.χων:χς, τοuς Λ:χκε8αι

μονίοuς ~ το•)ς 'Α χσ:ιοuς, οί. όπο'Lοι χαl ύπό τόν Π ρά.ξανορον προσωρμίσθ-ησα.ν 

τό πρ<';)τον είς τ-fιν Λά.π·ηΟοv. 

ΔιιΧ νDι σu/J,ογίζε-::χ.ι b σκεπ-:-όμενος κόσμος σΕ: τ.οί:<.ν σ-ημεϊ:οv τοu πλσ:ν-ή

τοu νΟ: εuρίσχωντοcν ιΧρσ.γε ot σ-ημερινοt Τοuρκοι είσβολεϊ:ς, G-:σ:v ot Λοcχεοα.ι
μόνιοι κ :χι ot Λά.κωνες μ' έϊ.l χ:::tj>:χλ~ς τό•ι Κηtj>έ:χ. κσ.1. --:όν Π ρά.ξ:χνορον έχ--:ιζσ:ν 

ό μΕ:ν τ:ρώ-:-ος -:+,ν Κερuvειαν καl ό οε•)•ερος τ-~·ι Λι.iπηθον, πόλεις ά.κρ:χιφώς 

έλληνικιΧς εις τ-!jν Βόρειον Κ•:ιπρον, τ-~ν όπο(α.ν OLcX της βί:χς κ:χ.τέzοuν σ-ήμερον 
τιΧ. τοuρκικιΧ. στρcι.τεuματα, ά.φοu όλοτελώς έξερρLζωσαν τlς χιλιά.οες τών 'Ελ

λήνων γ·ηγενών κα.-:-οίκων, <ιt ΊΌuρχοι <•έγγuΎ)τΕ:ς>> έλα.χίστων l8αών των δπο
λειμμά.των, ά.vαξ(ων λόγοu, ά.να.οειχθέντων σΕ: ίσό-:-ιμον (<ΚΟLvότητ:χι) οιd: τaς 

'.λ γγ).ικd:ς κοcτιΧ τ-Γ,ς Κ uτ:ροu πολι.7!.χ~ς μ·ηχ:χ.νορροc'?f:χς. 'Υϊ.ολε(μμ:χ-:-σ:, πού 
ή cίγγλικ-fι κuρι:χρχί:χ έϊ.pοσ-:-&.,εuε κ:χl οι:::τ-f;ρτ,οε στ+,ν Κύπρον, ,.α όποϊ.χ κ:χι 

οιά. της cίντιορι.iσεώς --:ων κατά. των Έ/.);ήνων έμόλuν:χν τόv Κuπριcχκον χώρον, 

οιά. τ-'fις ψΟοριΧς οέ κcxl της οοΧιότ-ητός των κcχτέστρεφον &ντt νά. σuμβά.λοuν εlς 
τ-}ιν cίνάπτuξιν Κ:ΧL τ·}ιν Πpόοοον κcxt ά.νά.8ειξιν CXUTOU 't'OU 'ΙΎ)σLωτLΚΟU χώpοu. 

Δι6τι έπισ-:εucχν οτι fισα.ν έν-:-ελώς ξέν:χ uπολειμμcχτσ: έν-:-σ:uΟcχ, κιχt οιά. τοια.ότης 
ποιό-:-ι;-:-ος uϊ.οi.:::ίμμ:χ-:-:χ οΕ:ν ηρμοζε ν' &σ-ιολοuντ:χι ot &.νεπτuγμένοι &νθρωποι, 
.ι ~ \ \ ( ) I ' \ I \ ' I ) 1 'Q~"\ f ) Ι 
ο-::χ.ν ο~ιχ τ7. uϊ.ο .ειμμ:χτ:χ cχuτιχ π:χροcνομως κιχι cχνενοχ :r;τες εισεr':.v'ιχν οι. σ:π:χι-

σιες bρδές τοu τεριχτώοοuς ', \ττίλιχ 8ιοc νDι μολίινοuν τον έ)J;ηνικώ-:-σ:τον Κu

πριcχκον Β6pειον χώρον. 
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ΜΕΡΟΣ 'ΓΡΙΤΟΝ 



ΕΥΑΙΈΙΣ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΝΔΡΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ 

I Ι ιχ.σίγνωστος κιχt περιφα.ΨΙ1ς ή βόρε•.ος πολ~τe:ία. τ-i)ς ~[:::γιχλον-ήσοu, ·ή 

~ποιιχ. χιχ.τέzετιχ.ι σ-ήμερον δπο τοuρχι.χών σψ:χτεuμ.Χ.των, ή ά.ριστοτόχος κιχt 

πα.λ:χ(φοcτος Λά.ηθοc. Έχε~ έγενvf,Ο·ησ:χ.ν ά.νθρωπο~ 9~λογε•Jε'i:ς κιχ!. μορφ:χt με 

διεΟνtς κιχ!. οικοuμεν~κον κ•)ρο::. έ-/.ε'i: ·ήν~ρώΟ-r,σχν εΛ:χ.γε!:ς μορ~:χ.ί, έχε~ έσ9•ψη

ί~·~·ησιχ.ν τον z:χ.ρ:χ.κ-:-f;ριχ ~·~δρε~ ε•)κλεε!::: πο.J έδόξ:χ.σ:χ•J -:-ο "ΕΟνο:::, σψ\ψηλιχ-:-ηθέν

πς είς -:όν ιΧκμον:χ -:-ών γρ:χμμοc-:-ων κ:χ.t μέ -:-ης π[σ-:εω:: κ:χ.t -:-ης π:χ.τρ1.8ος -:ή•1 
ι 'I[ >' ~ ο f • ο ) ο ι - v I ~ ~ 

σψuριχν. εu:χνορος εχεινη Μιμπριχ πr1 .ιτειοι uπηpζε μονιμος προyο•Jικ,1 κr;η-

ροu'Υ.(ιχ γενεi:>ν, πού ώς έν στιχ.~ί':> ·ήγωνίσΟ·ησοιν, κοιt ώς ά.θλητοιt είς τ-~ν χοινω-

Τό Έυ.ηνιχQ Γuμνiσι'>, Π'>'J μέχρι τό ~λοΧ:χίρι τl)i} 19'ί'ι, 

f,τιχν δ Π'JεUμ:χταός ι;:ιiρο:; :-Υ.:; -:π:ρι'>χ'ί):;. 

νtοιν ~ρίστεuσιχ.•1 κιχ!. οιέπρεψιχ.ν. Τοi:ίτο ά.ποοει.κνύε~ τήν προέλεuσιν, -:-ήν ά.ρz~κ~ν 

χοιι προyονιχΎ)ν τών Λιχ.πηΟίων κιχ.τιχyωy~ν κιχ!. είς οιv-:-ήν κuρίως ά.πο8ίοε-:ιχ~ 

~ πρόοοος κα.t ~ φιλομά.Οειιχ. κιχ!. ή 8·ημιοuργικη οριχστηριότης τοίί λοιοίί της. 

Κιχ!. πριν ά.χόμ') έχε~ σuστιχΟΥ) 'Λ νωτέριχ Έλλ')νLΚΥJ ΣχολΥ} ( 1918) uπ-ηpχον 
άνθρωποι φωτισμένοι, πνεuμοιτιχώς χιχ.λλιερy')μένοι, πολλοl. ιχύτοοιοιχχΟέντες 

-:ιΧ tλλ-ηνιχιΧ Γρά.μμιχ.τιχ., οιιΧ νιΧ 8ίινιχντιχι κιχt ά.λλ1Jλογριχφ(ιχν νοc οιεξά.γοuν κιχt 
τιΧ Λογισ--:ικά. των βιβλ(ιχ.. νοc τ-ηροίίν. Κιχί τινες πρtν ά.κ6μ'1) ίερωθοuν, μόνοι 

, ~ \ .. 'Ο ) , - ( - β β) I 
κcιτεγινοντο ειι; την εκμιχ. ησιν ιχνιχγνωσεως των ιερων ι .ιων. 

ΊΙ 'Λν">τέριχ ΈΙJ.ηνικ·~ Σzol~ μt -:-~ν σuμπλ-ίjρωσίν της κοι-:όπιν είς 
πλΊjpες Γuμνά.σιον ά.ποοεικνι)ει -:bν ζ-ϊjλον προς φιλομά.Οειιχ.•ι κοιt την ά.μιλλοcν τών 

239 



κοcτοίκων νοc προσφέρουν &.νωτέροcν Έκποcί8εuσ~ν είς τ-fιν νεότ-ητοc τοu τόπου, 
1\ια. νοc ά.νέλθη b &.p~Ομ.οι; τ<":>ν φο~τούντων είς οcύτο ΚOC':'OC το 1970-1972 είς 64.2 
μ~ΟΥι-:-ιfς. 'ΛΙJ.Ο: και -.:ρο"Ιjyουμένως χα-:-0: τοvς σκο-:-εινοvς zρόνοuς τΊ,ι.: Τουρκο
χρ~τί:χς οέν έτ:ocuσoc·J ot Λοcπ-f,Οιοι voc φρον-:-ίζουν χαt σuνορά.μουν τ-fιν Ποcιοείαν 
ΚOCL ο~σ: -:-fιν μόρφωσιν -:-<7>ν τέκνων τω•J, ο~, ιοίων έξόοων συντηροuντες οιοοcσχ&.

/.οuς, έπιοιC:>κοντες ν' ά.νιχοε[ξουν &νορας )ψηστοuς κιχ!. ένά.ρετους είς τ-fιν κοινω

ν[ιχν ά.νε;:ιλ·ήπτ()\) χιχροικ-:-f,ρος κοιt 1ι0οuς, μορφοcς φιλογενε~ς οι.<>: την ποcτρ[οοι 

κ:χt -:-f,ν ά.νΟρωϊ.ό-:-ι;-:-:χ. n ο/.).οvι.: ά.νθρ<:>ϊ.Ο'JC -:-ών Γροcμμάτων κ~ι έπισ-:-ήμονοις 
ά.νέοε•.ξεν fι Λά-;τηΟος. ot ό;:οtο~ κ:χt ό κ:χθεi.ς είς τον τομέοc -:-ο•; λιχμ;:ρuνουν το 
ονομσ. -:-Ίjς Ιί.λλοτε ά.νθοuσ-ης λοιμπρiiς ιχύτ-~ς πολι-;ε[οις. Κοιt ό λόγος έντοιuθοι 

περl. πολι-rείιχς ά.νοιφέρετιχ~ μέν οι' ολψ την περιοχ·ήν, &.π' ε•jΟείοις οέ το έπ(

κεν7pο•J οιv-:-ϊ;c. έκ -:ou b;:οίου κα.ι &.ρκετοt έπ~σ-:-ήμονεc; :η ιΧνΟρωπο~ τώ•J Γριχμ
μ&.των ztjρίσκο'ι':'Ο:!. εl:; -:ό έξω~ερ!.κό'ι. 

Δέν ϊψόκε~τοιι βεβαίως οι' ο/ οuς έκείνο•;ς ποu έί>ροcσιχν χα.t σ-ήμερον ί>ροuν 

είς τον l8ιωτ~κον τομέ:χ, μεριχοl. τών όποίων &.νοιφέροντοιι άνευ οιακρίσεως Ιί.λ

ί ων, ot όποϊ:οι ένοεzομένως πιχριχλείποντοιι-ή πιχροuσιχ "Εκοοσις οuτε όνομοι-
' ι ' \ " β 1 \ ,_ \ "f ..!,~~ \ ~ I <Ι τέ 

στ•κον μ·ι;τε ΙJαογενειοcχον ·rι ιογροc<pικuν J ει:;ικον εινιχι 'u..ΛΛ<Χ οι οσοuς κιχ -

σ-:-φοcν IJτ:ό~εtγμιχ ?L)ογενείοις, ά.νοcλώσοιντες ':'Ον β(ον είς ':'OC ΚOL'J~, τοc γε•Jικώ
τεριχ σuμc;;έροντιχ τοu τόποv κιχt -:ou λοιοu, οι.' οοοvς έπω?ελώς &.?ιέρωσιχv την 

ζω-ί1v των εις την Έπ~σ-:-ήμ·φ κιχt τοc Γρ&μμιχτσ. κιχt πέριχν οιuτών έΟυσι~σΟ·ησιχν 
~~0: -:-0: lοιχνικ~ '>OU 'ΈΟνοvς. Κοιt ίιπάρχο•;ν ε•jιχγε~ς μορφιχl. πού έλάμπρυνιχν την 

Ηπr,θον Χ!ΧL μορφοct έξ οι.:ιτr,ι:: ειJ:v . .λεε~ι: ποv ~όξοισοcν το 'Έθνος κοι>. σu•Jεπώς 
-:-f,ν Ίσ-:ορίοιν μοcς. ~ .. ~ ν~ •);:ο~ειχνvοvν οιt &.εψ•πjμόνευτοι ~Ιορι;>ιχί των προς 

-:-r,,jς νεωτέροuι; το zρέος τ<•>ν προς τοc πεπρωμένοc τοu 'ΈΟνο1Jς κο:t νοc ίιπενθu-

μίζουν τocc φυλετικάι; μας ρίζιχς, έκεϊ: είς τ-fιν σχλι:χβωμέΨην γενέτειριχν. Εlνοιι 

ile τόσον έθνολογιχώς μοcχριχt κιχt βιχΟειeς οι ρίζες ιχuτές, ΠΟ'J οέν έκρ~ζοuντοιι 
εvκ6λως ΚOCL μέ τ-fι•J 7οuρχι.κ·Ιjν στροc-:-ιω-:-ικ-ίjν Υ.ιχ'>οχ·ήν, οσο κιχl άν ή γ/.οιώ8ΥjC 

ί)~πλωμοιτίοc ΟLCΧΚ''Ιjρ'jτ-:ε~ «πωι; τ:ρέπει να. οιοι-:-ηρ-r,Οη ':'0 ·Ιjτ:~ο κλϊμοc στl.ς έλλτ,νο-

70Upκι.κες σχέσεις», γιοιτt οτιχν ό '-\ριστοτέ/:ης Όα.λοιωρίτης έγρ:χφε το Μέ(!ιασε 
β(Jύ.χε 11ά διαβ(ϊι, έννοοtίσε ΤΟΙJ ~οιον ι:χιι:)νιον έχΟρόν τοu rένοuς, πού κα.τοιποιτεί 
ο+,μερα. -:-0: έλ).-ηνικιl χι~μιχτοc τ-'ής Λοιπ-f,Οου. Δeν δπελόγιζεν ό έθνικος έκε~νος 

β~ρ8ος, οϋ-:ε ό ~ιονvσιοι; Σολωμός, ό Ό\νορέα.ς Κοcλβος μ·ήτε ό Λορέντζος 
\lα.βίλης, τ:οu tϊ.εσε μοιχόμενοι; στ-fιν 'Ί1πεφο γιΟ: τ-fιν έπέκτα.ση τών έθνιχών 

συνόρων, ού8έποτε ίιπελόγιζοιν ot ιΧψΟιχστοι έχε~νοι. πΟιΥJτιχt ιχύτη τ-fιν γλοιώοΥJ 
οιπλωμοιτίοιν ενιχντι τών βα.ρβά.ρων τ-~ς 'Λνοιτολίιχς. Κιχt οι έΟΙJικές ρ(ζες ένος 

i.ocou ί>έν ι ·ησμονο!>ντοιι., ο.Jτε ο~ιχγράc;;οντιχι, μήτε πο-:ε ά.ποκόπτοντιχι. 'Ότιχν 

ot έϊ.~8ρομε~ς κιχροcί>οκοijν, έzον-:ες έστραμμένφ έπιδεικτικώ:; τΥjν πpοσοχήν 

των προς -:-ljν Κ.:ιπρον, το έλΙ.-ΙjVικώτιχ-:ον .\ίyα.ϊ:ον, τ-fιν Θρ:Χκην, ήμεϊ:ς ποu 

πρέπει 'JOC έzωμεν -:ό: βλέμμα.τοι, τ-Ιjν προσοχ·Ιjν κιχ/. τ-fιν σκέψΥ) προσηλωμένες; 

Ι 'ια-.t οχι προς τ-Ιjν Βόρειον κοcτεχομένην Κύπρον, προς τ-fιν έλλ"Ιjνιχ-Υjν Ίων(οcν 
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μέ -:-ήν Σμ·:ψη;. r;-:Ύ,•ι Ι\(ο;Vσ·~·~·~νr,·~τ.ο).~ κ α.!. -:-:Χ ι..ιέρ·r, :-o:j π ό•ι-:-ο·J; 11 ρ!.•ι ά.τ.ο 
δ~ο μ6λις yc.vε(oJν έκε~νιχ τιΧ μέρη fισιχν Έλλφιχά. Κ:χ!. είν:χι μερ~κές ά.Ο&•ιι:ι.-:-ες 

!\Ιορφe<; ά.πο τ-}ιν Λι:ί.π-r,Οο, ποu μtί.ς βεβχ•.6)νr;ΙΝ μέzρι πrιG eφΟχvαν ο~ προyο•ιικές 

μα.c ρ(ζεc. 

Είναι έκτος ά.τ.ό τ-fιν . [ ι;τeιp(:χ, ε·~κλεει::: τιuσιι:ιyνωμtες Π(J'J έλ:Χ.μπρ•Jναν κι 
αίιτeς ά.κ6μη τιc;. σελL~ες ~c ΈλληνικΥ,ς 'J (j-;-r,ρία.c μe τ± ~pyσ. κ~!. τοc ~ιΜyμ::ι-:-σ. 
καt τι ~Οο~ χ:ι:t -:-i χ·r,ρ·jγμ~-:-~ -:ων. ?'J'jtoγνt•Jμtε~ ~(;,j έyzν'rί;O·r,(jxν σ-:-ί;'ι \i~ι;
θο, ΠC;ύ Oz~ μό'Jον ίιπzp·Ιj~fiοcνε~ον-:χν γ!.ά "':""'f1'ι έΟ'.ι!.κ·ί; ":"CΙ,J~ κχτrι.γ<ιJ~rfιν, ιiλλΧ κ.~). 

γι' α.ίιτ-/ιν ·~γων(ζοντο, ~ι6·η :ι:ίσΟά.νοντα.ν πι:)ς -~σχν 6λοζC,ιν-:σ.νσι βλα.στr;!. -:-ij:; 

Ί'άξις μ,:ιΟ-η-:-ώ•ι x-xt μ:ιΟ-η-:-ριώΙΙ τοiί Δημο~ιχrJiί σχr,ί.ε(rι•J .\:ιπ-}ιiJrΝ :-.:ιθ' δΜ11 πρδς 

έοpτ!χσμόν ~ς ·Ε~ιικΥ,:: 'J~~-;ε(t";ι'J. Δt'Χκpiνr..ιv-:-~ι 8tξιi δtι)iσχ'Χ.ί.'Jζ κιχl iρtσ-:t:?i δ'ιΑ'Χtτ/..i

i.ισσ:χ μέ: μ.~(}r,-:-ά:"' 9έptJν-::x: :f,v Ε·~ζ<ιJvι.ι.Υ,ν 070λ·i-,v. 

ζωογο•Jοίισης α.vτοvς έΟ•Jο) οyικ~ς ...-ων ρίζα.~. τ Ι Ι σ::ι.•ι ot '?'Jσ~ογνωμίες έκε~ν::::: 

συν-:-c:).εσ--:-αl 7~ς Οόξας κ~t -:oU έΟν!.κο:j μzγα:ί..είου. l"έ-:o~z; )lορf1ιέ~ εizz -;::i.v:-o-:z 
v« έπιδ:::ίξη ~ Λάπηθος. Μορ<;>ές πσv συνέβ~λα•ι ά.πb -:-7,ς έλ/;φικ~ς ΈΟνεyερ
σl.~c κα.t μετέπειτιχ ά.πο τ-}ιν Κρf,τη μέzρ~ τ-}ιν " ll πειρον. -:-iιν ~1α.κεδr;ν(ιχν, -:-ή ν 

Θράκrιν κιχl μέzρι -:-ο;; ~:χ·πο:ρ[ο•; ά.κόμ·ι;, διεκ~ικο:jν-:-ε:: -:-f;•ι έΟναΥ,ν ά.κ:::ρ:χιό-:-ι;

τιχ χο:t μο:χόμενιχι δι« -:-ljν Μξ:χν κιχ1. τlι μεyιχ).ε~ον τιJu 'ΕtΙ.-φικοv "ΕΟνοuς. 

Είναι Ι οιπον μορφές άλλες πάλιν έχ Λα.π-ίjΟοu . πο•'.ι κ•. οc•ι πέΟα.να.ν ζοtίνε ομως 

σ-:-/ι μν-f,μ·η -:-}ι•J διχ-ί; μ::ι.c. Γι:χ•!. μ~c έ<;>C:)·ησ:χν, μiiς έ~ί~::ιξ:χ.ν, μ~:; ~ι::ιτ.:χ~~::ιγ<~ι'(Ιj

σσ..•J πνεuμιχ-:ιΚ.(ι)ζ κιχt έΟνοτ.ρεπώς, μχλ~στιχ δε σέ κοιφοίις zιχλεποuς, ΠΟV ;~-:-:χν 
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καt αύτη ή Έλληνικη Παι~εία έκινδόνευε νιΧ διαστροr.φη δπό τον &.ποικιακον 
ζυγόν. οι cpω-:ισμένοι έκε'i:νοι Οασ-.-<aλοι έκρcΧ':"Υ)σΙΧν ιi•ιιχμμ.ένον -:ον πuρσΟ ΚΙΧ/. 

πρέπει νιΧ τοvς Οuμώμιχστε, νιΧ τοvς μν·'1μονεuουμε, νιΧ τοuς εύγνωμονοuμεν. 
Κι αύτό ε!νιχι χρέος όλων, πο\.ι έντιΧσσεται στb f,θος κιχl τ-}ι•ι &.νθρωπιιΧ κor.t τη 

~r.αμόρcpωση >OU χοr.ρακτ:r,ρος τοu καθενός. Γιοι•! με την ~ιδιχσκοιλ(ιχ τους κpα

τ-ψf,κιχμ.ε στtς έΟνικές μιχς p(ζες, παρΟ: τ-Ιjν κατα.πίεση, τl.ς ιΧντιξοότητες, την 

9•ώχειοι κοιl -:1.ς δυσχολ(ες πού &.πό μικρο!. &.ντιμ.ε-:ωπίσχμεν. 

'Επιβεβλημένη λοιπόν είναι ή συνέπεια είς την &.να.φοριΧ.ν έστω κο:l μερικώς 
\ ' - t - t ο I t ι I ' I ' '/> I '/> ~,.. t ~ ~ 
εκι.εκτων εχ 7ων ιχν ρωπων εχε.νων ποv εχpοcτησο:ν κor.L οιεοωσιχν ει;ω οr.πο , 11ν 

στεν-}ι περιοχήν -:ό ονομοr. κoct την φ-ήμην τΎjς Λοcπ-ήθου, τά:ς πιχριχδόσεις το;) λor.ou 

της xocl. την Ίστοp(οcν της, κο:l ot όπο'i:οι τυγχιΧνουν μιΧλιστο: γν-ήσια τέκνα. της, 

r.:χριΧ -:ούς &νο:ρίΟμτ,τοuς λιΧ-:ρεις το;) γοητεuτικοu τοπίοu τοv::; όr.ο(οuς προσείλ

κυσε κoct πολλοl. τών όπο(ων έγκιχτεστιΧΟησοr.ν έκε'i:. Κιχl ή &.ρχη ~ιιΧ τούς εύοcγε'i:ς 

ιχ..J-:ούς ιi•Ι0pώποuι; -:ης ιiξ(ζει νιΧ γίνει &πο -:-fιν πλτ,θuν των πρω-:οπόpων οιχσκ&.

λων, χωρtς κιχμιιΧν έ:ξιχ(ρεση, &.λλ. οχ ι ομ.ως κor.t πιχpεξ~yηση γιιΧ τυχόν ποcριχλε(

ψειc; όνομ.ά.των, καΟως κιχt είς το Δεύτερον Μέρος τονίζετοcι. Kocl τοuτο γ(νετοιι 

προς διοcπίσ-:-ωσιν κιχ!. ένίσ-ι.uσιν τ'fίς ολΊJς Ίστορίιχς τοu τόπου κοιί. -:o;J λαοίί 
Π1ς Λαπ-ί;Οοu, zωρtς διά.κpισιν, πpοβολήν 'ή έξιχίρεσιν &.λλ' οδτε κοιt ιΧνιχλόγως 

-:-Yjc; κοινωι;>ελο;,}ς Ίj έΟνωφελοuς κοcί. πνε:.ιψχ-:-ικrις των &.ποδόσεως. Είι; την 

χορεία.ν δε των ιΧξιολόγων κιχt εύποιιδεότων 'Εκπο:ιδεuτών κor.l. Δι~ιχσκά.λων της 

πιχλοιι<Χς cpρoupiXς ιrvι.-<ιχτιχλέγοντοιι ot ιΧκόλοuΟοι: 

ΔΙΔΛΣΚΑΛΟΙ 

ΧρΊjσ-:ος Κcφοιο:Χββιχς, ΊωιΧννης Κωνστιχντινίδ·Ιjς, Νικόλοcος Παπιχκuπριοινοu, 

Κc:)στοις Χριστο~οuλά.κης, Κωνστιχντ'i:νος Κοιπλ&.νης, ot Π ολόκοιρπος Μοιχελ
λεκίδης, Δημ.fιτριος Ζuμ.πρίκ·'1ι; κιχl Χριστοοοuλος Σ. Φωσκος*, ot Χιχρ(-:ων 

• "Οτιχν στήν Κuπρον ή lνvr.>ι!X τοίί Σuvδιχιχλισμοίί ήτιχν ά:χόμη άγνωστοι;, σή)ν Λlι.

=;Οο σ>>νέβη -:-ό 1920 ή πρώτη ά:περyb άπC. τρείς δ~σ-..ιv,οuς τη~ χοινότητο;, δι.Χ ν.Χ δημιοuρ
γηΟ'ίj σάλος με,αξ•) τοίί πλτ,Οuσμοίί. Τό Οέμο: της ά:περy(σιι; έκε(νηι; πρωτο't1}πως έπριχyμιχ

τεό&η δ σ->nριχφεiι; τοίί π~ρόντος "Εργοu ιΧπό τΟ:ς στ-ήλιχς. τ'ίjς έφημερ(δος ΦιλελεύΟtρο;, 

Λι:•>χωσι~. ~ν 1 ι 5.78. Λιτb δι.Χ την bεργUχν ~Υ.ε!νην ur:7Jρξε τό λογικόν t.tίτημ« tών 
τριώv δημοδιδιχσχάλc.ιν δι' ισομισ{)(ιχv τοότωv μt το•)ι; νεοδιωρισθένται; bt(σης δημοδιδιχσχά

).οuς είς .+,v 'Ανω-:έρwι Έλλ'Ι)vιχήν Σχολήν μt -ηuξ'Yjμtv'Yjν μισΟοδοσLα:v, χωρtι; ο! ίιπεόθuνοι 
ν' ciπιχvτfισοuν lσ-:ω εlς -:δ ιχ'ίτημιχ των Λιχr.ηθ(ων τριών δf.Ιtσχάλων, ο! δύο iχ τών δπο!ων 

lφuγον ε!ς 'Αμεριχ-Ι)ν κιχι δ τρ(τος ε!ς τό Σοuδά.v. Διοc τδ γεγονός τοίίτο δ πρόεδρι>ι; rijς Σχολ. 

Έφ(Jρεtσιι; έξrινι.ιγκάσθη τό-:ε εl.ς πιχρσι(τησιν (βλ. κιχt έφημ. tΦιλε).εύθεροvt τη; 11.8.81, 
δεύτερον σχετιχδν άρθρον τοίί σunριχφέως ιΓιοc .+,•ι πρώτην ά:πεpyί!Χν πο.J lγιvε σ.+,ν K•}r.ρot 
κιχt εl.ς ciπάvτησιν τοίί u[οίί τοίί πιχριχιτηΟέvτοι; προέδρου). 

Ώς r.ρός τό έν λόγ'!J Οέμιχ ciντοιπόκρισιι; δ'Ι)μοσιεuθείσιχ εl.ς τ1jν έφτ;μερ(διχ 'EM:vOεela 

rijι; ΛεοJΚ<οJσ(σιι; τήν 13rιv Μο:ρτίο•> 1920, civ:ιφέρει μεταξύ άλλων κοιt τ.Χ έξ'ijc;: ΙL\άιτηθο;, 
8 !Ί!ιχρτ(ου 1920.-Άπδ τ'ίjς παρεΊ.Οοuσης Δεuτέριχc; τΟ: σχολείιχ τ'ίjς κωμοπόλεώς μ.ιχι; εrvαιι 
yJ.ειστΟ: πρός προφtινϊ; ζτ;μ(οιv τοίί μιχlhjτικοίί κόσμου. Διό-;-ι ο! διδ!Χcr..ιαλοι έχf,ρuξιχν άπεργ(!ΧV 
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'ΑΟιχνιχσι~8r,ς. Χοιριfλ. Κρον(ο-ης, Χοιρ(των Κupιοικί8ης, 'ΛΟιχνιΧσιος Κup•.οικ(οης, 

Ίωιχκεl.μ. Π ροεο-:-ός, 1" ικόλοιος :7\Ια.ν-:-ί~·ης, Σοcββιχς 'lωοικείμ., Π σ.ν:χ.y. Γιοιyχό

ποuλος, ΣιΧββιχς ΞοcνΟοc, Σοφοκi.~ς Π οuλλ'ης, Χρ-f,στος Δ·ημ.·η-:ρίοu, Κ•)προς 

Προεστός, Λεωνίοοις Κ. Κuρρης, Σ&ββοις Τιμ.οΟέοu, Έπιχμ.εινώνοιχς 'Ηf.ιιΧοης, 

ΧιχριΧλ. Κσ.τσιψης. Εtς -d)ν ιχύτ·Ι]ν χορε(ιχν &νιχφέροντιχι κιχt 'λρσιχκειιΧοες 

οιχσκιΧλες ά.πο την Λ&πηΟο c~ς o:t ά.οελφα.t Είρ~νη, Ρεβέκκα., 'Λνιχστα.σία. κα.t 
Βιχσιλιχ·fι Τ σιχyγα.ρίοοu, ποίι έο(οο:ξο:ν στ-Ι]•J ΛιfπηΟο κα.t «Χλες οπως ιχί Χρuστα.λ

λένη l\1α.zα.λλεκ(οη. Ε•)τέρπ-η Νικολιfοu Πιχπα.κuπρια.νο::>, ή Θεα.νω Τοφοιρ(οοu, 
Εtρfινη Εύθuμ.(οu, ιχί &οελφοιl. Κλεονίκ·η, Κ•;ριιχκ-ή, 1\lοιρο•)λοι κιχt Μχz:η Πα.ροι

σχεu:χtοr, . 
• υ.ι.Ο: χιχl. ά.ρκε-:-οl. νεώ-:-εροt ε•JΟ"'J'Jε(ο-ητοι έπίσ-ης Μσχοιλοι χιχl οιχσ-ιιιfλες 

της Σ-:οιχειc:>οο•Jς Πιχιοείιχς έχ Λιχπίj0ο'J ά.κολοuθοuν, τα. δνόμιχ-:οι ώρισμ.ένων έκ 

τ;;>ν bπο(ων σ-ημειοuν>ιχι: Γ ρηyuριος Όρ?χνίοης, π οcνοιyιώτ-ηc; Κ:χβιχ)J,&ρης, 

Νϊ:κος Θεοχ&ροuς, 'Λ νορέιχc; Τ σο'Jλοuπιχς, Κλεϊ:>ος Κα.λ-ημ.έροcς, 'Ανορέιχς 

Σοφιόποuλοc;, Θεόδωρος Σιοερ«ς, Χρίστος Νικολιfοu (Κοντεμ.ενιώτ-η), Λεuκος 
Έλ::uΟερ(οu, Γεώργιος Γεωργιάδ-ης καt οο:σ-ιι&.λες ιχί Θεοο,~ριχ Λ. Ποyιιχτζ:η, 

Κοριχλλ(α. κιχ/. Νίκ-η 'Ιωιχκε(μ, Έλπlς 'Λλλιχμ.ένοu, 'Έλλη Χιχτζ-ηyιιΧνν·η, o:t 
ά.8ελφιχt ΕuιχνΟία., Κ:χ/J,ι6πη κιχι \ Ιιχροόλλcι Λοuτσίοu, ·ή "Αλκησ-:ις Χρισ-:ο

οοuλ(οοu, Κο•)λιχ Μιχχιχ/J,εκίοη, ιχt ά.οελ?ιχl. 'Αστέρω κιχt Γο:λιf>ειιχ Ν αολιΧοΙJ, 

Σωτηρ(ιχ 1\fελιχνί-:-r,, Έλlτη Σολομωνί~ο'J, Γιιχννο•.Jλιχ Τιμ.οΟέο•;, ' \),εξιΧνοριχ 
Μα.κρ(~-η, Σω-:-ηρούλιχ Π οισιιχροΊ;, Θεοοώριχ Π ιχr.ιχξε•Jοψών-:οc, Χιχρι-:(νη Π . 

Λοuκσ.. Εtρ·ίj•rη Κα.ρολίοr,, ''I I β·η Κιχτελοcρτ,. 1\(κη Δεμ.έτη, Έλέ•rη κ χι Φροσο6-
λα. l\1. Σ&ββιχ, 'Όλyιχ Σπιχστρ=ή, 'Έλλη Ktτ-:ou, Κιχ-:(νιχ r. Φuττη, Θεο8ώριχ 

Θεμιστοκλέοuς, 'Έλλ"Υ) Κ. '\yιχπ(οu, 'Ελένη Τερζ~ κ.~ .• όνόμα.τcι. ά.νηπροσω
πεuτ~κ« τοu οιaιχσ-ιιιχf.ικοu κόσμ.οu τ-ης Λιχπ-ήθου. 'ΛκολοuΟοuν κιχ!. μερικών 

&λλων ύψ·ηλοτέριχς στ&Ομ.ηι; κα.t <~c; έκ της έπιοόσεώι; των εtς &λλοuς τομ.ε"Lς 

της Έκπσ.ι~εuσεως κιχ/. της Δημ.οσLcις ζω~ς τοu τόπου. 

Κcχκοuλλijς Κυριάκος τοίί Σο~οκλέο•;ς, γεντηΟεtς είι; \ιΧπηθον κιχ!. ά.πο

φοιτ-ήσιχς -:ou Πα.yκur.ρtou Δι~cχσκιχλείο•J έσr.ο•.)8χσε κοι>όr.ιν Μο•Jσικος σ-:-l]v 

Γσ.λλίιχ έyκιχ-:εσ-:-ημ.ένος δε στήν Λ~uκωσtχ ύ~fιρξεν bιι8ότης ,ης έ~ημ..:ρ(οος 

Πρωιv1], χρημ.ιχ~σιχς κιχ!. ο-ημ.οσιογροcφος. 

• Αvθοuλης Εuθuβοuλος τoiJ Διονuσ(οu, έχπιχι8εu-:ικοc; χρημιχτ(σιχς οιΜ

σκιχλος σ•IJv Κερuνε~cχ, Π ιfφον, στήν Έμ.πορικήν Σχολ·ίjν Σcι.μ.οu·)ιλ κιχ/. πάλιν 
στην Κερuνειcχ (1929-31) ~νΟιχ !ορuσε κιχ/. προ~ορεuσε τον Γuμνα.στικον Σuλλο
yον Πράξαvδρος, κιχτα.δικιχσΟεlς ~ια. -τ-fιν σuμ.μ.ετοχ·ήν τοu εtς το κίνημιχ τοu 

lναα: της &ρν-ίjσεωι; της κοινότητος τοu ν&: lλΟη έπ!κουρος οικονομικώς εtς α:uτοu; κ:χτιΧ τιΧς 

δuοκόλοuς σημεριν&.ς περιcr.~σεις. ΤΥ;ν τοιχ•jτην ,...α:~ιicr.-χσι•J έδημιοuρyησ:χν οι προtcr.iμε

"οι της χοινότητ-ο; ο1 lιποϊ:οι δέν f,Οέλr,σ:χν ο-:.8έ νά &π:xv-:f,σou•J εlς σχετικήv «ττησι.ν -:ώ•J 8ι8:χ

σκά).ων περt π:χρο:;(i;ι; έ-..t-:Ιίχτου έπι8όμοι-:ο;. ι 
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·ο β ι · · - ~Α ι · · .. , ) , · ι ο · · - ο, κτω ρ ou uπο -.ωv ΔΙ( ,ων ε~ς εc,ιχμr,•Jον φu ,ιχκ~σ~v, ιχπο .u εις εκ 7fjt; ε-

σεώς -.ου οέ, &νέλιχβε χιχο+,κοντιχ οιευθυν-:-οu -rϊ;ς 'Εμπορ•.κ~ι; ΣχολΥ,ς Σιχμοιι·ίjλ, 

-Πιν όποtιχν το 1962 &νέοειξεν είς Πιχγκότ:ριον Έμπορικον Γυμνιiσιον. Δι<Ιl 

τη.~ έθνικfιν -.ou οριχστ-ηριότητιχ κιχ-.<Ιt τον &πελεuΟερωτικον 'Αγ<>>νιχ σuνελ~φΟη 

τό 1956 κιχl έτέθrι uπο τών 'Άγγλων είς τa κριχτrιτ-ήριιχ μέχρι κιχl τοu Φεβροuιχ

ρlοu τοu 1959. Διετέλεσε πρόεδρος τοu 'Λποeλ κcxt τοu Γυμνcχσηκοu Συλλόγου 
Π αγκύπρια, πcχρcχσημοφορ·ηΟεlς uπο -Γης Έλλ·ηνικ:ης Κυβερν-ήσεως. 

Κοσμaς • Α.λέξcιν&pος τοu ΊωιΧννοu, οιΜιηιιχλος Στοιχειώδους κcxl ~1έσης 

Έκπιχιοεόσεως, σuγγρcχφεvς διδιχκ-.ικών βιβλ(ων κιχt Έλλψικιj:; Γραμματικij:;, 

έκ τώv &ρισ,ο•)χων τοu Πcχr.ι.uτ:ρtου Γυμ·ια:σtου κ~t Δι~ιχσκιχλεtου το 1924, 
τuχων τοu Σεβερεtοu Dροcβεtου κιχt -.ou Χρυσοu Μετιχλλίοv -.Ύjς έν Αίγότ:τ~> 

'Ελληνιχ-ίjς Κυπριιχκ:r,ς 'Αδελφότητος. 

Πcιπcιξενοφώντος Νίκος, έκπcχιοεuτικός, τελει6ψοι-.ος τοu Πα:r.ι.uπρ(οu 

Γυμνο:σ(ου κο:t τοtί Διδασκαλικοu Κολλεγtου, &ποφοιτ1jσας κατόπιν τοu Π cχvε

πιστrιμιιχκοu Κολλεγlοu τοtί 'Έξτερ τ-Ίjς 'Λγγλlο:ι;, τυχων οιπλ<>ιμιχτος Β.Λ. 
(Π αιοαγωγικοc), έργασθεlς εtι; πρότuπο: σ-ι.ολετα διαφόρων πό),εωv καl καΟrιγ·f)

της στη•ι Σχολ-fι Μιτζ:r,, έοιωρ(σΟη χιχ-.όπιv έπιΟεωρrιτ-ΙJς Στοιχειώδους Έκ
Π(Ι(tοεόσεωι; κιχt με-:-έπει-:-cχ Τμr,μα-.άρχηςcχόΠ,ς, Οέσιν την δπο(ιχν κατέχει μέχρι 

cτfιμερον. 

Κ..-\ΘΗΓΙΙΤΛJ τω: ΦΙΛΟ.\ΟΓΙΑΣ ΚΛΙ ·\\\ΟΙ ΕΠΙΣΤΗ.\ΙΟ~ΈΣ 

Έχ τοότων &νιχφέροvτιχι ένταuθα οί Κι~>στας I I. Ι<όρρηι;, Σόλων Πιχπcχ

Οόπουλος, 'Ανδρέιχς Θ. Πο:uλlοης, Σώτος Σιακtοrιc;, 'Λ νορέας Όρφαν(οης, 

ΠοΜοωρος Χιχριτωνlοrιι;, Νττνος Α. Γεωργιάοrις, 'Ανδρέας Θ. Π ιχuλtοrις. 

Δrιμοσθtv1Jς ΚύρρΥ)ς, Γ~ιι')ργιος Π ολuχρονίοu, 'Όμ·ηρος ΛοcμπριΧκ't)ς ώς έπ[σ'ΙJς 
ιχt Φροσοόλοc Χ ρ. Τ (Ι(λ~ιχδ<~ρου, 'Λ vθούλcχ Π ανο:γιώτου, λf ο:ρ(ο: ΌΑ.θοcνιχσοποό

λοu, Άθrινούλιχ ΣτιχυριΧχη, 'Ί i βη Δ. Σιακοι)J,:;j, Σταυροόλα Όρφιχν(~ου, 'Ελένη 

Μάτ:πουροv, Κρινοόλιχ Κιχβιχ)J,&ρη, 'Ανορούλσ Σο) ομων(οη, Μα:ρtοι Χ(Ι(τζ-ηχρί

στοu, Έ/πt~ιχ Π ίτσι).).ο•J κ.ιΧ. 

ΔιιΧ την 'Λγγλικ-fιν φιλολογlαν &ν(Ι(φέροντ(Ι(t cxt Θzοοώρσι Θεοοοσίο•.>, 'ΕΛένη 
Κ. Γερμανοu, J<ou).cx Μαντροcλη, 'Ίiβη Χcχτζησάββο:, Μαροuλα Λ. Πογιατζη 

κο:θrιyήτριο:ι κιχ~ OLOC τ-Ι]ν r(Ι(λλ~κ-}ιv φιλολογίιχv ιχt !\1ιχρίcχ Χριστοφ6ρου Τιχλιιχ

οώρου-Λουλλουm}, Γιιχννοuλα Θ. ' Ιlφαίστοu, ΜιΧρω ΙΊfά.πποuρου, Μοφο{ιλα Κ. 

Σι(Ι(μπέτα (το γένος έκ Λ(Ι(πfιθου), 'Ανδρέας ΧατζησιΧββιχ, ΧιχριΧλο:μπος Σ. 

Τιμοθέοu κ . ιΧ., της οε 'ΙτσιλικΎις φιλολογίας ό Φίλιπποι; Κ. Φιλιππί~·fJς. 

Εtς -.ov χλάοοv τοuτον ~ς Ι\Ιcχθημιχ-:-αΥ,ς έπιστfιμης καθrιyη-:-cχt &vιχφέpον
..-(1(~ ot 'Α ν~ρέιχι; Κ. 'Λ γ(Ι(θοκλέοuς, Κωσ-:-άκrιc; 'ΛΟιχνασίοu, Ίωά.νν7Jς 'Ασπp:ιjc;, 

Γρr,γ6ρr,c; Εό(Ι(γγέλοu, Θρcχσόβουλος Π. Θροισuβοόi.ου, Ι\τχος Χρ. Κίττος, 
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ΕΜγγελος Λ. Κιχ>σιχμπ(ρ-:ιχς, 'Αν8ρέας κιχt ΚC:)στ:χς Koul>ouνriς, 'Λν8ρέιχς 

Άντωνίοu, Κ<~σ-:-ιχς 1\λώνcφος, Χρτστος Θεο8οσ(οu, Ντκος Π ογιιχτζrjς, Κuρι<Χ

κος Χανν(δ·ης, ή Φωτοuλιχ Πιχπαπαuλοu μεταξύ 8€ τούτων ό ά:πο τοϊ:ί 1960 
οιιχπρεπ~ς καθΥJ·rιι-:-/ις τοu Πιχνεπιστημ(οu >ou Δοuβλίνοu Δρ Πέ>ρος Σέργη 
Φλωρ(8ης, 6 Μοcριος Κ. ΚοσμιΧ (>ο γένος έκ ΛαπήΟοu) 8ιοοcκτωρ Φιλοσοφ(ας 
στον τομέιχ της Χημείιχς κιχt των Φuσικών έπιστ-ημων τοϊ:ί Πανεπιστημίου τοu 

Σικοcγοu κ.«. 

Εlι; τον τομέιχ της 1\Ιοuσικης, πλ~'J τοϊ:ί Kuρtocκou Σ. Κιχκοuλλη, OL 'Λνορέας 
Π . Γιαγκόποuλος, 'Α. Χα·:-ζ-ηεuτuχίοu, ό οιοcσημος πιιχνίστας Κuπρος Ε. Κα.τσιχ

ρΥjς (το γένος έκ ΛιχπήΟοu), ή Άνοροuλα. Πα'J>έχη-Σια.κα.λλΊj, Κώ<r.ας Σ. Φλω

ριοης, Γιοcν'ι'f)c; Κ. Κύρρ·ι;ς κ.ά. Είς τ-fιν τέχνψ τίjς Ζωγριχφικrjς δ &.ριστοίίχος 

ζωγρ<Χφος καt &.νεγνωρισμένος uπο τίjι; Μ·ητροπόλεως Κερuνείοις ώς &:γιογράφος 

Κώστcχς Λο•JΧΟC, πού tV<X &τιο τοc ώραtότεριχ έργα τοu ύι.ίjρξεν ή Οιχuμ.:χσ(ιχ 

σκην·ή τοίί Γuμν:χσίοu Λο:ι.ήΟοu μέ ζωγριχφισμένην έr.:' ο:vτΥ,ς την ναuμοcχίοc 

τοίί Νιχuιχρίνοu. 'Επίσης κιχl δ κιχλλιτέχν·ης οιιχκοσμ.rιτης Κώστας Πέψοu 

Πιχτσο:λίοης, κο:Οως καΙ. δ Άνορέοις Δ. ΛοιΜμμοιτος οιοικεκριμένος ζωγρ<Χφος. 

Κοιl ).ογίοuς κιχ!. έρεuνη-:οcς κιχt ίστορικούς Κ<ΧL δημοσιογράφους κα:t λογοτέχνες 

ώς τον 'Ανορέοιν 'Αβριχιχμ.ίοην ΡολιΧνοην κιχt &λλοtJς &.νέοειξε'J ·~ Λοcπηθος, 

τινeς των δποίων κιχl είς ολιχ τοc έπίπεοιχ οιεκριθησοιν χιχl μετοιξu τοϊ:ί 'Απο

οf,μοu Έλληνtσμοu, μετοιλο:μπιχοεuτες τοίί έλληνικοu πνεuμιχτος Κ<ΧL των πολι

τιστικών «ξιών τοU •ΈΟνοuς εic; τ!)ν Άλλο8cχπήνt ot όποLοt κιΧt 8tti λόγο1Jς 
μετριοφροσύνης οeν &νοιφέροντιχι έντοιίίΟα:. 

Είς την χοιτηγορίοιν των Γuμνοισίων ώς κιχθηγη-:ιχl &.νιχφέρον-:ιχι ot έκ Λιχπή
θοu Μίκης κιχt 'Αφροδίτη Σιιχκαλλη, Βαλεντίνη Όοuσσέως, Σωτηροuλα Ί\σπρη, 

οι Άνορέιχς κα1 Τοcκης Έι.εuθερίοu κ.«., ώς Φuσιογνώστης οε δ Παναγιώτης 

ΛαΟόμμιχτος, Οεολόγοι οί. Χιχράλοιμπος Χιχτζηχιχριχλ&.μποuς χιχt Νεοπτόλεμος 

ΣιιχκοιλλΊjς, κοιt ό Γενικος ΈπιΟεωρητ-ής Μέσης Έκπιχιοεύσεως είς το '1'ποuρ

γετοv Ποιtοε(ιχς δ Στοιϊ:ίρος Φιλιππiδης Μιχθημα.τικος-Φuσιογνώστης. 

'Αλλ' εύρίσκον":"<ΧL κιχt σε πολλοuς .Χλλοuς κλιΧοοuς της Έr.:ιστήμης κιχl 

άλλοι Λιχπ-ήΟιοι κιχl σε &ριθμόν, πού σε ώρισμένιχς περιπτώσεις, θοc ·ήμποροuσε 
νοc ικιχνοποι~σοuν τον πληθuσμο μιοcς πόλεως η έπαρχίιχζ. Είς τον iιχτρ~κον 

το μέσ. &νιχφέροντιχι ot Είιθuβοuλος κοιl Φειοίιχς Κ. Π ιχρο:σκεuιχtοης, ot Κώστιχς 
κιχl Πιχίίλος Ε. Πιχριχσκεuιχtοης, οι Όδuσσέcχς Ν. Έλληνόποuλος, Δημ~τριος 

'Αλλιχμ.ένος, Κώστιχς Π. Σπuρόποuλος, Κώστας Ν. Μιχντί8ης, 'Αριστε(οης 

Κιχλημέρcχς, Π ρόορομος Χιχριτων(οης, Κωσ-:-&.κης Λ. Πιχντέχης, "Ακης Ριχμ

μένος. Ώς όΟοντίιχτροι &.νιχφέροντιχι ot 'Λν8r>έιχς 'Λλλιχμένος, Κλεάνθης Θριχ
σuβοuλοu κιχl Χιχρίτων, Ντκος Κιχλα.μιχροcς, ·~ Α~γλΥJ Μιχντίοη-Φιλιππίοη, 1\Ιιχ

ρ(ιχ Δ. Χιχ-:ζηχοιρ(τοu, όφθιχλμολόγος ό 'ΛριστείοΥ)ς Γεωργίου Λιχπήθης, ώτο

ρινολοιρuγγολόγος ό Αlμ(λιος Ν. Μιχντίοης, μικροβιολόγοι ot Ντκος Χρ. Δημ.η-
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τριι1.δης κο:l Γεώργιος Χο:ριτωνίδ·ΙJς, &κόμ·η δε κιχί κτηνίο:τροι &νο:φέροντο:ι οί 

Άνδρέο:ς Έμμο:νοu~λ καl ό υίός ~lι1.χ.η Σά.ββιχ, φιχρμιχκοποιο!. δe ο~ Γιο:v-ιιχχ.ος 

Κ. Π ιχρο:σχεuοιtδηc;, )lενέλοιος ;\. Π όργος κιχί Κλεόβουλος :\. Έλλφόπουλος. 

'ΥπιΧρχοuν ομως είς το l\ομικόν r.ε8tov 8ικτ,γόροι κοιl ι:ιt • Αr.χιτέκτονες, 
ot ΓΙ ολιτιχοt λlηχοινικοί, ot Μ·ηχσ.νολόγι:ιι έχ τών πρώτων ~ε &νο:φέροντιχι ot 

Δωρόθεος Ι. 1\ο:ρολtδης, Χριστόδουλος Ν. Π όργος, Πο:vιχγιc:>τηι; Θεοφ. 'Ί I φιχι

στος κιχl 'Ανδρέο:c;, Άνιχο-:-ιχσίιχ :Χειμωνίδη (' \σπρΥ,}, Άνορέο:c Στιχυρ:η Σού
πιχοι"Ιjc;, Χϊ:κος Κιχσ-:ιχνιiiς, 'λν8ρέιχc; 'λν-:ωνίο•J ό δημοσιογρά.ψος Γλιχvχος 

Ξένοc, ό Χρυσόστομος Λ. 1\ιχ-:σιχμπίρτοις (-:ό γένος έχ. Λιχr.fιΟι:ιu) κ.&. 'Εκ τι:ιv 

χλιΧδοu της 'Αρχιτεχτονιχης άνα.φέροντσ.ι οι Όοuσσέιχc Χριστοφ. Τσοιγγο:

ρίδης, δ Γεώργιος Ε. Π ο:ροισχεuοιtο·ΙJς, ή ~ I ιχρίιχ Π ολ. ΣιοcκιχλλΥ,, ή Φροσούλιχ 
Ι<. Γερμιχνι:ιu, 'Ελένη Χσ.-:-ζ·ηνικολιΧοu, ΣιΧββιχc; '\ρ. Σοιββίδηc Φιχϊ:ορος Κ-:χβσcλ

λιΧρτ,ς. Χρισ-:-ιΧκr,ς Χιχρι•ωνίδr,c χ.χ. Ώς πολι-:-ικοl ''rιzιχνικοt &νοιφέροντοιι 
ot ΔιονύσιCJς Φρίξι:ιυ ΚιχϊμοικιΧμης, :Χο:ριΧλιχμποc Δ. Χοιτζ·ΙJχοιρίτου, ΚλειΧνΟης 
'Αργυροu, 1'\ϊ:χος Κιχ'Cμιχκά.μ·ΙJς κ.ιΧ. 

~lτ,χιχ.νο)~.6γοt κο:l Γεωτ.δνοt, --:έΧος, έκ των πpώ-:<ι>\ι 'JΠ"'ήρξ~ν κ:χt εtν~t ό 

πρC:>"Ιjν οιεuΟuντ-ίjς -.ων Δτ,μοσtων 'Έργων Κ•)r.ρω Νιχόi.ιχος 1j 'rιχσ-:-ρο•ιικο/.Ύjς 

Χοιρ. Εύλιχμπίοu, Κώσ-.οις Χριστοψ. Τ α) ισ.δωρος, l\ϊ:χος Σ. Τ σοuλούπα:;, 

ΕuΟύμιος Πιχτσιχλίοης χαl έκ τοv κλά.δοu τ-'7)ς Γεωπονίοcς οι 'Λνορέιχς Ποcπιχοο

λομώντος, Χριστόφορος Σ π. Ί ωά.ννου, ΣοφοκλΥ,ς Φυ.-ήjς κιχ!. ΤιΧχης 11. Ιlοινιχ

γιώ-.οu, πολι-:-ικός μ"Ιjχιχνικόc έr.ίσ-ης ό :Χρισ-:-ιΧκ"Ιjς Ίω&.ννου Κωνστιχν-:ινίοης 

χα.t Ύ;λεχτρολόγος ό 'Οδυσσέα~ Σ. Χρ~στι:ι?ίδης, ολοt προσοντοuχοι τεzν~κοί, 

κο:Οως κιχt ό Σωτ-ήρ'f)c; Χ ρ. '1. 'o:ρii κ.ά. 

Δεν ε!ναι /jμως τοuτο μόνον το πλΎjΟος τών Λσ.π·ΙJΟίων εuπιχιδεότων έπι

στημόνων, ε!νιχι σε &ριθμό περισσό-:-ερον ΥJuξημένον, &rτιι:ιu συνεχίζεται &μείω-.ο 

το ρεvμα σπουδων τΎ,ς νεότη•ο::;. Κιχt θά: f,ταν άδόνιχ-:-ο νιΧ συμπ:;;ριληφΟοi:ίν τιΧ 

bν6ματα όλων, για.τt χ.α.l &ρκετοt τών οιιχσr;μοτέρων. liΗως &πόφοι•οι -:-ων πο:νε

πιστ-ημίων Γαλλtας καt 'Λγγλίιχς διέμεινιχν καt σταοιοορομοίίν εtι; τό 'Εξωτε

ρικόν 5πως ό tα.τρός Κωνσταντινίδης 'Αριστείο ης τοίί '1 ωά.νν'ΙJ κιχl &λλοι, τών 
/}ποίων ή άπουσίιχ δυσκολεύει τ-ίjν &νιχφορc!ν τ"r,ς τιχu-:-ότητός τω•ι. Δεν θά: πρέ

πει οε νά: ποιροραο:ί), οτ~ πέροιν -:-f,ς ΓuμνιχσιιχκΥ,ς των μορφC:>σεως ot Λιχπf,Οιοι, 
έπεδtωχιχν πιΧντοτε κι &πέβ/.εποιν μ' &γιΧmι στά: ΓριΧμμιχτα, χα.l γιιΧ περοιιτέρω 

μόρφωσιν χιχl άνιΧπτuξιν έγγριΧφοντα.ν σε οιιΧφορες Πανεπιστημιιχκες Σχολές, 

πρωτίστως εtc; τ-fιν ΈλλιΧοα, σ' έμπορικά: χο:t τεχνολογικά: Κολλέγιιχ στην Άγ
γΗιχ, Κα.νιχοίiν, 'Λμερικ·ή, l\ότιον 'Αφρική, στην Αuστρσλία., o,r.ou ύπιΧρχου•ι 
έγχα.>εστημένοι Λοιϊdjθιοι. Κι έπιχνιχλιχμβοcνετα.ι r.ως σε &να.λογίιχ ποσοστιχ~ τoij 

πληθυσμοu της, ή ΛιΧr.fjθος συγκριτικώς ύπερτεροuσε άλλων Κυπριοcχών πόλε
ων σε &νΟρώπινο έπιστημονιχό καl πνευματικό ύλιχόν, χο:Οως τοVτο σvνέβσινε 

χο:ι σε άλλους τομεϊ:ς τ-'ης τέχνης. 
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Και διΟ: νΟ: yJ,είσ-η -:ο κεφάλαιον -:o:j-:o θχ πρέ;;:ε~ νχ yίνΎJ κιχt σ-ι.ετικη μνεία 
γιΟ: -:ούς δρσισ-:-ήριοvς έκε(νοuς Κοινο-:-άρχ:::ς, τοi.ις έν-;-(μοuς j,7jμά.ρχοvς κι ά.κόμη 

γιΟ: τούς ά.γα.Οούς έκείνοuς κcxt Οεοσεβε!ς παπά.δες, ποu μG: μισΟοδοσία μιά.μισΎ) 
'( • 6 " ' ~ β' ' ' • ' ' ' , ριχ τον zρ νον, ετρεzσ:.ν να. οια. α.σοvν εuzα.ς, να. κοινω•η;σο•;ν α.ρρ<ι>στοuς, 

Γαμήλιο:; r.ομ::-ίj, εί:; ~ν δποι~ν 8ι~;φ(νε-:αι Ι, yτ;ρ~ιο:; έφr,μέριο:; κttl σεβttσ-:b:; /.εv(της 

της ά:γlι.χς Πιχριχιr/.εu'ίj:; JlιχπιχΟεοφιiνης lΙιχπιχκuριιχχοu (187:l-1952), 01Jνeι8εόων τcχότην &πό 

της tκκλr,σL!lς, ώ:; έσuνf.Οιζον, ε!; τljν οtχι~ν (π!iι?cΧν•Jμφος 8ιιχκρ(νε,cχι 

" Χ!iι-:ζτ,σ:ίββ:c:; Σι!Ικ(δτ,;). 

ν' ά.ρρcχβωνιάσουν κcxt νιΧ πα.ντρέ•.jιοvν, νΟ: βα.φτίσοvν χρισηcχνόποuλα. μ' έλλ·ηνικό 

ονομιχ, νοc -:ελέσοuν πιχν·ηyυρικούς έσπερινοi.ις κα.t πιχο-.ι~ιλι~-:ικες λ:::ιτοΙJρyίες, 

νιΧ μνημονεύσουν ;ώιιτωι• τε καί τεθι•εώτωιι σ-:-fιν ' \γιΟ: Πιχριχο-.ι..ευΥj μ~ τιΧ 
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τριγύρω ξωκλ·ήσισ. της, στόν ''Λγιο Θεό~ωρο μέ τοc ξωχλήσισ. του κσ.t στον 

Πρδ8ρομο, οτΥjν ά:γιιΧ 'ΛνιχστιχσιιΧ, στον &η Λουκιi κι &η l\1-ηνii κιχ!. στ-}ιν 'Αχει
ροποίητο άκόμη. Ι<ιχt δέ:ν ~οιχν μόνον οι έκκλησ[ες κιχt ot πιστο(, άλλ' -1)τιχν 
κcxt fι κοcλλιέργειιχ τών έλοcιοοέντρων, τών άμπελιών, τών κηπουρtκών ~ κσμιοc 

ιpοριΧ οί άσ-,(ολLες τους σ..-ούς μόλους Ί; σ-:ο σιο-ιjρουργε~ο, πού Ο~rφεπε νιΧ δου
λέψουν σκληρι1., γιοc νιΧ συντηρ-ήσουν τtς πολυι-~-ελεϊ:ς οtκογένειές των οι Ποcποc

χριστόοοu/ ος, Π οcποcσάββιχς, Π οcπιχκυριιfκος, Π ιχπι.χ...-7οψΎ;ς, ΠιχπιχθεοφιΧν-ης, δ 

κοcλοκιΧγιχΟος χιουμορ(στοcς Ίερομδνcχχος τοϋ 'λγ(ου Λουκιi, ό Ποcπιχπι.χ.ϋλος, 

Ποcποcπουλλ~ς, Π cχπιχξενοφών, Ποcπιχχυριοcκος, Πcχπcχκωνστιχντϊ:νος, Ποcπιχ

σοφοκ)Ύjς ό Σινοctτης 'ήγο\ιμενος Κυπριοcνbς .λάρκος, ά.ποβιώσοcς εtς Κωνοτοcν

τινο\ιπολιν άρχιΧς 1955, προς τοuς όποίους ot ένοριάτες των ~τρεφον βοcθύ σε
βιχσμδν. 

'Αλλ' &:πο ποιο\ις ν' άρχίση κοcνεlς κoct μέ ποιούς νιΧ τελειώση; Ε!νοcι ού

cr.ι<ολο νιΧ συγκε•Jτρωθοuν κιχ!. χιχ-:οcγpιχ?ΟUν τόσιχ όνδμιχτσ., οτοcν &νθρωποι ΠΟU 

τιΧ τελευτοcϊ:οc χρόνιοc έχουν έ--r-<οcτοcλείψει τΎjν ΛιΧπηθο κoct οέν ένθυμοϋντοcι γνω
σ-:ών προσ<~πων όνόμοcτοc ποu έτυχε νιΧ Ύ)σοcν &:κόμη κιχt γείτονές των. Εrνοιι 

κοc!. τοϋ-:ο δυστυχώς γεγονός. ΝιΧ );ησμονοϋν οί σημερινοl &νΟρωποι πρόωριχ 

κι ά.ς τοuς κοcτεοίωκοcν πρtν &:πο μερικιΧ χρόνιιχ ot Τοίιρχοι είσβολεϊς. 'Όχι γιιχτt 
άρνοίίν-:ιχι. νιΧ δώσουν όνόμιχ-.ιχ. Δέ:ν θυμοi:ίΨ:-ιχι ot &νΟρωποι, οuτε το lSνoμoc τοϋ 
ΊερομονιΧχου τοu 'Λ γ( ου Λουκ«, πού μιχζί του κοcθόντουσοcν κι ά:στειεύοντοcν 

στο διπλοcνο κοcιpενε~ο τ-'ης έκκλησίοcς, τοu ΣιΧββοι Ριχμμένου, κoct δ δπο~ος ίερο

μόνοιχος όνομοcζδτοcν Θεόφιλος; Ε!να.ι. λοιπον έπίπονος fι έργιχσ[ιχ οcίιτ-ί], κι Ιί.ν 

δέ:ν '1)τοcν χρέος νιΧ μνημονευΟοuν τόσοι κοcλοκάγοcΟοι Ιί.νΟρωποι, ΟιΧ ήτοcν Ιί.σκοπος 

-ή συγγροιφ~ τοu πιχρόν,ος Ι.στορικοu 'Έργου. Koct ήσοιν πριχγμιχτικώς Ιί.νθρωποι 
χριστιιχνικώτοcτοι: οί Πέτρος Μιχχιχλλεχίδ·ης, Χριστοφ~ς Φιλίππου Κοcλημέροcς. 

Πέ,ρος Χριστοδουλάκης, Σάββιχς Χριστ. Κοιριχτζιiς, Χιχτζησάββοις Σιιχκίδης, 

Διονύσιος ΠοcνοcΎιώτου, Νικδλοcς Χοcτζημιχοcήλ, Χριστόφορος Τσοιγγοcρίδης, 

Χοcρ&.λιχμπος Χιχτζηχοcρίτου, Χριστόφορος Δημητριάδης, Κώστοcς χoct Χριστοφ~ς 
Ι. 'ΛσπρΊj, Χρισ,όφορος Σιχββίδης, Πολύδωρος Κωνστοcντίνου, :\[εΟόδιος Ι. 

Πελεχιiνος, ΣοφοκλΊjς Χιχτζ-ηκοcκουλλ~, 'Λρτέμιος κι Έρωτόχριτος Προεστός, 

Χιχτζrισ:-υΗΥ,ς Χοι-:-ζηγιάγκου, '.ΛνοιστιΧσιος Χιχννίοης κιχ/. ιΧλλ.οι έκ τών ένο

ριών ά:γίου Λουκιi χιχ!. ά:γίου λ[ηνιi, ot όποίοι σιΧν κοινοτά.ρχες η κoct μέλη οιοc
φόρων έπι-:-ροπών έξυπηρε-:οϋσιχν μέ προΟυμίιχ τον λιχο στtς οcνά.γκες του. 

Ε!νοcι κocl ~ χορείιχ έπίσης τών διιχ96ρων έκάστο>ε Δ·ημιΧρχων, ποu κι 

οcuτών ε!νοcι οuσχολον &:πο μνήμης κοcνεlς νιΧ. ένΟ·;μ~τοcι τόσοc όνόμοc'ιχ &:πο τοu 

1\ικολάοu Πύργου, -.ou Κώσ-:ιχ 1\. Χιχτζηποιρ«σχε•;ii, -:ο\) Ίωοc•Νr, Κωνσ..-οcν,ι
νίδη, Χσ.τζηχιχρίτωνος Κυριιχκίδ·η η :Χριστοδούλου, τοu ΕίιΟόβουλοu Κώστιχ 

Ποcροcσκεuιχtδη, -:-ou Κι:>στιχ Κιχπλ&.νη, -:-ou Όουσσέιχ Έλληνοπο•)λου, Ι Ιιχνιχyιώ

τη rιοcγκοπούλου, rεωργίου Κιχζέλη, <Ι>ειδίιχ 11 ιχροcιr..ιευιχtδ·η, βουλευτοu κoct 

-:ελευτcχίου δημάρχου, κι &λλων ποu προηγουμένως διετέλεσιχν μέλη η κιχl δη-
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μιχρχεύσιχντες είς το Δημοτ~κον Σuμβούλ~ον της ΛιχπήΟοu, ώς OL Δ~ονύσιος 

Χριστοιrόρου, l\lενέλιχος Ποuλλr,ς, Φρί:ξος Δ. Χριστοφόρου, Διονύσιος Ν. Φε

σας κ.&. ''Ι:'πιΧρχοuν ιΧκόμ·η μιχκρινιΧ όνόμιχτιχ Σχολικών 'Επιτροπών μίοι έκ τώv 

όποίων κιχl ·η πλέον δριχσ':"Ύjριος ύr.ίjρξε ή ύπο την προεδρίοιν τοu ΣιΧββιχ Χρι

στοφίδ'Υ) κιχt διιΧ μσ..κριΧv κιχρποφόρον μά.λιστιχ περίοδον οτε κat σuνεπλ'Υ)pώθη 

το ΈΙ.λ·φικον ruμνιΧσιον ΛαπήΟοu, έμπλοuτισΟΕ:ν μΕ: τον διορισμοv &ντιχξίου 

της &ποστολ~ς του ΓuμvοισιιΧρzου, τοu b,ι. Πειριχιώς 'Λθιχvιχσίοu Χιοτέηη μεθ' 

ίκιχνοu διδιχκτικοu προσωπικοu. Το λσ..μπρον τοuτο lλληνικο πνεuμσ..τικο Μέyιχ

ρον τών 1\lοuσών, είς -.ο bπο'i:ον κιχt έπ~ γuμνιχσιιχρχίιχς Χρ•Jσάvθο:; Κυπριιχνο~ 

έξεδ(δετο κοιt μ·ηνιοι(οι φιλολοy~κη εκδοσις τών τροψ(μων τοu, κοιt το όπο'i:ον 

πολλιχ1. προ·ηyοίιμεvιχι yενειχ1. ώνειρε•:ιΟησοιν εύρ(σχετιχ~ μεΟ' ολης τ-ίjς περ~οχ:ης 

ύπο τουρκικ·fιν στροιτιωτικ·fιν κοι-:οχήν. "Ας δ~aτηρ·ηΟ-η, οπως κιχt y~ιΧ τόσο: 
«λλιχ, ·η μνήμη τών 'Ελλ-ήνων ολωv ιΧκμοι(ιχ κιχ1. ιΧκο(μψος. 

ΦΙΛΟΓΕ:\ΕΙΣ .ΜΟΡΦΑΙ 

Τσα.yyαρ(δης Όδuσσέας τοu Χριστοφόρου, &ρχι..έκτων, έπιzεψημιχτίας 

κοιt δ·ημοσιοyριΧφος, έκ τ-ίjς μεyά);ης Οίκοyενείιχς Τ σιχyyιχρίδ·η Χρισ-.ο?όρο•J 

τΥjς ήρωο-:όκοu, γεννΥj0ε1.ς είς ΛιΧΠΥJΟον κο:1. έγκιχτεστ-ημένος ιΧπο έτών στ-fιν 

Λεuκωσ(οιν, έ!vΟιχ κιχ1. ιΧπεβ(ωσε δύο περίπου μr,νες προ της Τουρκικr,ς είσβολ:ης 

το 1974. σε ήλιχίιχν 68 έτών. Π λΎjν τ-ίjς μεγάλης δωρε&ς lκ 500.000 λιρών, ποu 

διιΧ Δ~ιχθήκ·ης &πέλειπε σ-:ο 'Ε)J;φικο rυμνιΧσιον λιχπήΟοu Κ!ΧL &λλες τόσες 

στο Πιχγκύπριο rυμνάσιο, ιΧφ:ηκε &.νιΧλοyον ποσον δι' &νέyερσιν Μν·ημείοu πιχριΧ 

τον ορμον της 'λσπρόβρuσης στην Λά.π-ηΟο διοc τον ένδοξο Ψιχρ~ιχνο Νοιίιοιρzον 

ΚcχνιΧρ'Υ), το όπο'i:ον ό tδιος έφιλοτέχνφε. Ό rδιος έπ(σης έξεπόνησε προηγου

μένως τιΧ σχέδιο: κοιl έπέβλεψε δωρειΧν τ-fιν οίκοδόμφιν τοu νεοδμήτου rυμνοι

σιοικοu κτηρίου τ-"fις Λοιπ-ήΟου, -:ο όπο!:ον &νrιyέρθη ε!ς περίοπ-:ον θέσιν δεσπό
ζουσοιν τ-ίjς Λοιπ-ήΟοu κοι1. τοu Κιχροιβii μέ τ-fιν σuνδρομ·fιν ο1ων τών κιχτοίκων 

της περιιrεpεί~c, δι' είσφορών διοcφόρων όργιχνισμώv κocl έκκλ·ησιιχσ-:ικών 

'Ιδρuμά.των, &λλιΧ κοιt οιιΧ γεvνιχ(ιχς σuνεισφορας ο:uτ-ίjς τιχuτης τ-ίjς οίκογεvείοcς 

Ί'σιχyyιχρίδ·η, μέ πρωτοβοuλίιχν μάλισ-:ιχ της [>εβέκκιχς Τ σιχγyιχρίοη-Π ολuμέ

ρου, ποu διιχμένε•. στΎjν 'Λ θ·ήνιχ. 1\lίιχ δέ, ή μεγά.λΥJ, ιχLΟοuσα. -:ou ruμνοισίοu 

τιμητικώς έκλήΟη Τσαγγαρίδειοι;. Ό Ό8uσσέιχς Τ σοιyyιχρLδης διετέλεσεν 
&.ρχιτικτων τοu ~f,μou Λεuκωσίοcς κocl. μέλος -:oiJ ~-r,μοτικοu Συμβοω,tοu τίjς 
πρωτεuοuσηι:; έπt δ·ημιχρχ(ιχς Θεμιστοκλ:η Δέρβη. 'Εξέδιδε κ:χτοc το διά.στημιχ 

τοu &πελεvΟερωτικοu ?ι.γώνσ. τήν έφ-ημερίοσ Πvπριακιί, κ:χ-:σ. το 1950 δέ 
έφιλοξεv-ήΟη ποφ' οιuτοu, έπισκεφ0ε1.ς ιΧνεπισήμως την Κuπρον δ 'Έλλην πρω

Οuπο•Jργος Στροι'7"Ι)yος Πλ:χστf,ρσ.ς, φίλος κιχt σuμπολεμ\στηι:; τοu &!\μv-ήστοu 

Στριχτ-ηγοu 'Ιωάννη Ί'σιχγγιχρίδη, τοu όποίοu ό Όδ•Jσσέ:χς δι!:-:-ήρει πλο•:ισιον 

' \ρχεί:ον κσ..l διιΧ το όπο'i:ον ?ι.φ:ηκεν είς τ-fιν ΔιοιΟ·ήκ·ην του cΧ'Ι&.λογον ποσόν, ?ι.νιχ
θέσοις τΥjν εuθύνrιν της έκδόσεώς τοu είς τΎjν &.δελφf,ν το•J Ρεβέκιχν Πσλυμέροu. 
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'Ο πρωΟvποvργb:; 7ij~ 'Ελλιίδο:; Σψχτηγb:; 11λ(Ιtσ:-ήp~ι; με-:&: τΙJu Ό8vσσtω:; Χριστοφ. 
Τσ!χγγιχp(δr;, ετιχv ιivεπ\σήμω:; δ πρώτος &πειrιtέφ6η .t,ν Κόπρον φιλοξεντ,ΟtLι; άπb -:b t)~γ~ 

-:oi)-:o -:έκvοv rij:; ε>jιivδ?OU .\r.ιπf,Oou. 
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Λαπ(θηc; 'Αpιστε(δηc; τοu Γεωρyίοu έκ Λα.π-ήΟοu, όφθσ.λμία.τρος, εl.~ικ<:uΟ<:tς 

μ.ε-:-0: τις ία.τριχες σr.οu~ές τοu στήv '.\Ο+, να. σέ ~ιιΧφορα. ό?θ:χλμολοy~κά: κέν-:ριχ 
- 'Λ ) I • \ , • ο \ \ l ,~ \ \ 'Ε β , της γγ .ισ.ς επι πεντα;ετια.ν, επισχεφ εις για. τuν tοιο σκοπc.ι τ-φ λ ετια., 

Γερμσ.ν(α. κσ.t Ίσριχ·ήλ, έγχσ.τεστ-ημένος στήν Λεuκωσίσ.ν &πο το 1939, φιλσ.ν
Ορώπως πολλ&.χις προσφέρων τtς ίιπ-ηρεσίες τοu σε π&.σχοv:-ιχς. 'Αρέσκεται εί; 

-~ ' I • ~· r · - Σ ... - 'Ε I ' έ' τ-.1ν ι.οyοτεχνια.ν, τυyχσ.νεt σε ρσ.μμ:χτεuς τ-r,ς χ ο, t/.:r,; ι;>ορει:χς κ :χι μ ,.ο; 

τοu Διοικ. Σuμβοuλ(οu τοu ΙΙα.γκuπρ(οu Ίσ.τρtκοu Σuλλόγοu, χσ.t πρΟσΎ)V')]ς 
χσ.(ρεt σuμπιχ0ε(Q'ς κσ.t εκτιμήσεως. 

Τ•ηχ:i·ιει -.rnεz:-:.dj; -.:Ύι; ο!,.ι;.γzνε!z; ['εωpγ1ι;.:ι Χσ.:;ζr;zρ:::;τοο~~λι;.:ι Jlα.:o::1.

~:i66:x. :~oJ Χcι.τζ'Υ/:t:tο:7.υ::;το~ι;.tιλ~·J (βλzπε κοι.i σελ. 8ϊ, ~ειρ~ 18 κ:-ι.l τ? ϊ.σ.

τρ:κ6 τeιtι :;ϊ.!τι είς σελ. I!)G) . ?IH τή·,ι α;;;ο:;:-:ιίι:η:ϊ('Ι -;ou oe &.π? τό ΙJ:χγκu

πp:ω Γu,ι•,ι&.:;:?'Ι επijρε τό ε:τι;ιιu:ι'j \α. π l θ Υ) ς. 

~ ΕΙΙΛ~ΟΡΘΩΣΙΣ 

Ί\'Ι:χφορικιίJ; μέ τΥjγ μεγ"λη δωρε&.ν τοίί ιiεηιvrρτοu Όοu:ϊ~έως Τσσ.γγα.

ρ!δη ο:ι:ϊ~zώ; μizρι :;·fι:ιερο·,ι τ& άκ!ν'Υjt:1. -:α. ~i'ί.Oίet ο~ ο:~•ίΟεο,ι:ο δ:~ Πμ 

tκο:):i1 ?ω:;:.,. •fι; lo:tfJoJ1 ι!oι.ς κσ.i σ'J,ιφι:ι·ιω\; -.ώ·ι ο;:.ω ~ τij; ο~α.Οήκ:η; ;:ο~ r/.τ.έλε~-
~ ,., I Ί " •··τ J, 

;:ε, cι.:ι-.η 'tj «Χ~ΊΎ):Gς ΠΞ;?:CΙ'J:J.7. εuρ.σ-ι.ε:::r.ι ω;; y'/(ΙI:ϊ:'J'i uτ.ο οιηzικ, 1 v-ι.-

τοχrι, Ζια. νf.ι. πα.pα.;ιέ•ιη ά.Ίzκπλrιριt)'tGς ·lι !ο:ιθιJ;ι.(σ. τοίί Μεy6:λοu Ε•)εpγέ ·ι;.u 

κιχί ο:σ.κεκpιμέ·,ιιj'J σ.u-;ο~ :έ·ι.·ιι;.u -.:·fι; Λ7.τ:-ί10:-u. 

Δ~~ τΥjν ι;ι; α.·,ω α.l-:1α. τ.σ.ρ::r.μέ·.ιzι i•ιεκτ.λiιρι•>:?ς zι:tl fι !;;:ο-J:ι!α. τοu οιά. 

τη·,ι εκοc.'η τοίί ά.ρχε!οu τοίί ά.εψνή:;τοu 'Jψα.τΎ)γοίί κα.Οώ.; κ::r.t Yj iνέyzp-Jις -::οίί 

μ•,ιη:ιε!οu Κα.·ι&:pη ε!; Λ&:τ:ηΟ?•ι. 
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Π.\f' \ΣΚΕΤΑ·Ι· ... ΗΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Εόα.γΎις γόνος, έκ πατρός, τ-ί)ς Λα.π-ήΟου τυγχ&.νει ό έπιχεψηματ(ας, βιο

μfιχανος, ά.ρχι-:-έκτων καl ~ιευΟ•JντΎ)ς των έπιχεψήσεων ((Ίω&.ννου κα.l Π σρcχ
σκευα.t~·ης Λ-:-~», κ. Γει~ργιος Ε. Πιχριχσκεuιχtδ·ι;ς, φ~λογεν~ς υtος τοu Δρος -rijς 

lιχ-:-ρ~κ'fις είς τόν -.ομέιχ τ-fις ~ Ιαιεuταr,ς ά.ε~μν. Euθuβouλou Παρασκεuαίδη 

τοίί Κωνσταντίνου, πού έyενν-ήΟη στ-~ν Λ&.mιΟον το 18!Η κι έσποό~αοε στο ποc

νεπιστ-ήμιον 'ΛΟ·ηνών, rί.σκ-ήσαι; κατ' rί.ρχιΧ.ς το λειτούρyημιΧ του στ-~ν Λ&.π-ηθο, 

τ-1,ς όποlας διετέλεσε καt α.ίρετος Δ+ιμο:ρχος, 8ιωρισ0ε1.ς το 1927 ~ιευΟυντ-ljς 
-:-οίί ~ΙιχιεU7"Ιjρlοu τοv Γενικοu l'iοσοκομε[οu Λευκωσ[ιχς, tδρuσας κιχτόπιν (1934) 
ί~~ωτικΎ)ν ~lαιευ-.ικ-ην Κλινικ~ν σ7"~ν Λευκωσία. 

'Ο Γε6φγιος Ε. Παρασκεuα.tδης έγενν·ψη είς ΆΟ·ήνας το 1916, έμεγ&.λωσε 
στ-fι Λ&.π·ηΟον, ένΟα. &.πεφο[τ-ησε κα.t τ-~ς α.ύτόΟι Άνωτέρα.ς Έλληνικ~ς ΣχολΎjς, 

περοcτώσας είς Λευκωσ[α.ν ..-0:ς Γuμνιχσιακ&.ς του σποuΜς, &.κολοuΟ+ισας έv 
σuνεzεί~ &ρχιτεχ-.ονικιΧς σπο•J~ιΧς είς Ί-:-:χλ[αν. ~rε 7"f,ν &.ποπεριΧ-.ωσιν έχε! των 

σπουδών .-ου έγκα-:-εcr.ιΧΟη είς Λεuκωσ[ιχν ~·ιΟα. -:-ο 19/ιΟ tδρuσε μετιΧ τoij χ. 

Στέλιου 'Ιω&.ννου τον έργολrιπτικον σuνετα.ιρισμον << ΊωιΧννοu x.cxt Π cχρασκευα.t

δης», μετωνομασΟέντος είς «'Ιω&.ννου κσ.t Π αρα.σχεuοιt~ης Λτ~» ( 19Ιι7), συν

ετσ.φισμον προς -:-όν όr.οίον χα.l με .-ο τέλος -:-οίί πολέμου, ή Βρετα.ννικ·fι χυ~έρ
"Υισις &.νέΟεσε .-~ν έργολιχβία.ν &.νεγέρσεως κα.l έγχιχτ:ιστ&.σεων στροιτιω-.ικών 

έργων κο:!. βάσεων εtς Κύπρον. 1\1& ·~·ι χεκτημένην πείροcν καt τιΧ.ς τεχνικιΧ.ς 
lκανό.-ητας τοίί Έργοληπτικοu Ol:xou << Ίω&.ννου κoct Π οφασχεuαt~ης Λ τ~», 

τΟ: &.να.λ·ηφΟέντα έργα. έπετελέσΟησο:ν tyχα[ρως και έπιτuχώς βάσει τών καταρ

τισΟέν-:-ων σ-.ι.εδίων. 'Η τεχνικ-fι κ:r.t έμπεφ[α πού έπ.::δε[χΟη μ& τΎ)ν ά.χριβΎj 

έκ-:-έλεσ~ν .-ων έργων έχε[νων, ά.νέ~ειξε 7"/ιν Έ-:-ο:ιρε[ιχ•ι ώς προεξέχον•« έργο

ληπτικον ~1-ιJΧανικον καl Τεχνολογικον Οίκο~ομιχον ΌργανLσμον είc; ISλα τΟ: 

έπ(πεδα, 8uν&.μενον νιΧ. συγκριΟη με έργολ·ηπτικοuς Οίκους τοu έξωτερLκοu, 

καΟως ot μεγιΧίιες έρyοληπτιχf:ς Έ-:-αιρείες .-ijς Άγγλία.ς <<l<ονστέϊνς», <<Λοuις>> 
Κcνστριfκ-:-ιονς κα.t &λλα.~ ποcρόμο~ο~ -:--1,ς 'Ι -:-«λί:χς, α~ δποί:χι ά.νctλα.μβοcνουν είς το 

έξω•ερ~κον .-~ν έχ.-:-έλεσLν -:-ερ:χ.στίων έρyοληπτιχών έπι.χεψήσεων. 

Ί\.πο μ(αν έτ-ι-:-uχίαν είς όίλλην σ.-ηρι.ζόμενοι. κα.t ot t~ρuτα:t της Έταφεί:χς 

<<' J ωά.ννοu καt Llαρασκεuα.·tοης Λτ~» ά.πεφιΧσισαν •fιν έξά.πλωσιν των έργο:σιών 

των πέραν .-ων στενών όρίων τ'Ιjς Κuπροu, είι; 7"~ν όπο(«ν ctt έπιτuχία.ι των ύπ-ίjρ
ξοιν Κ:Χ"":"ctΠλΥjΚ":"~Κ:Χ(, b(/.:Χ0ι8p•.Jσctν-:-ες προς τον σχοπόν α•.)τόν, "":"0 1961, tοι.cχt

τερον ~~0: τb Έξωτc:ρ~κο•ι έπιzεψησι.οικόν Όργιχνισμον ύπο -:-Υ)ν έπων•Jμt:χ•ι 
<< 'Ιωάννου καt Ιlαρασκεuαt8ης Έξωτερικοu Λτδ>). ' 1( νέ« αU7"1) έργοληπτικΥj 

'Επιχείρησις d:νέί.α.βε κoct ~χει 8ιεκπεραι.ώσεL μέχρι σ-ήμερον ιlσφctλείς σημ:ιν-
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τικές, &πέριχντες έργο/;ηπτικΕ:ς έργιχσίες είς Λιβίιην, Έλλcf.διχ, 'Λριχβικον κόλ

πον κιχl ιΧλλιχχοv, &ναπτίισσοuσα μεycfJ,ηv Sριχστηριότ-ητιχ, έπεκτε(νοuσα τιΧς 
έπιχεφfισεις τ-ης είς τον Ί\fεσιχνιχτο/.ικον χώρον. 

Ό έργοληπτικος Ο!κος τών κ.κ. 'Iωcf.νvou κιχt Πιχριχσκεuιχt8η, έργο8οτεϊ: 
σ-ήμερον πλiον τών 500 μηχιχνι.κών κιχt !ί./J,ωv -.εχνι.κών, uπεuO.Jνovc; διεuθu•JτιΧς 

' s ι ~ 'θ ι , , - t β' 1 '"'i!. , , _ 
κιχι ε.πιστιχτιχς εις κσ. ε τομειχ, οι οποιοι επι ι.εποuν, ει~γχοuν και επιτηροuν 

ύπέρ τιΧς 10.000 έργιχζομένων εlc; τιΧς Sιιχφόροuς έπιχι;:ψήσεις των. Το ιiνΟρι:)ΠL-
- ~ 6' ' 'β Ο' ' ' ' ' νον τοuτο οvνιχμικ ν, ενι.σχuε-:ιχι vπο or, οuμενον με νεω-:-ιχ-.οu -.uπo•J μηzιχν·η-

μιχτιχ, μέ έγκιχ-:-ιχστιΧσεις Ιί.ΙJ.ων τεχνολογικών έφοδίων κιχt μέ κιχλι7ις ωργιχνω

μένην ά.εροπορικ·)]ν σuγκοινωνίιχν. ΔιιΧ νιΧ &ποτελεϊ: δ 'Εργοληπηκος ο~τος 

Olκoc; έ.νιχ -:-ερcf.σ-.ιον κιχt πλήρως σuγχεκρο7Υ)μένον Όpγιχνισμον μέ &περιόρι
στον διιΧ την &κεριχιότητιχ, &ποδοτικότ-ητιχ κιχl έντιμδτ-ητιχ Σuγκρότημιχ τεχνι

κΊjς, &ρχιτεκτονικΊjς, κιχl μηχιχνολογιχΊjς έπιχεφ+,σεως μέ διεθνές χίιρος, 
διεuθuv-.ιχt -:-οίί όποίοu τvn_ιXvouv ot φιλογενεϊ:ς κ.χ. Σ-:έλιο:; Xp. ΊωιΧννοu κιχt 

Γεώργιος Ε. n ιχριχσ-..<εuιχtδης, τούς δποίοuς δ ΔΊjμος Λεuκωσίιχς έ:χει ιiνιχκηρίι
ξει προσφάτως εlς Έπιτ(μοvς Δημότας τ-~ς ΚuπριιχκΊjς πρω-.εuοίισ·ης, Sι.Ο: πλου
σίrχς 8ωρε«ς τώv όποίωv και σuvτηpοUvται 8ι.&..φορcι φιλιχνΟρωπικιΧ Ί8ρ,jμ.«τιχ. 

ΠαρασχεuαίδΥ)ς Κώστας τοί:ί ΕίιθιJβο•jλοu: ΓuνιχιχοΜγος- ΧεφοGργος

\Ιιχιεuτ-ήρ, &πόφοιτος -:ou πιχνεπιστημίοu 'Αθηνών, ένα.σκήσα.ς -:ο επα.γ

γελμcf. τοu κιχt στΟ: Δημόσιοc Ί\Ιοcιεuτ-ήριοc τών 'Αθηνών, στΟ: όποί:οc εtργάσΟη 
μέχρι τοu 1946, κιχl ό όποϊ:ος κοcτέzει -:ον -:ίτλον Γuνιχικολόγοu-:\lιχιεu-.'f,ρο:; -:-fις 
ΕίδικΥ,ς Έπιμελ·ητε(οcς. 'Λπο -.οϊ:ί 194 7 έγχοcτοcσ-:-οcθεtς στ-)] ν Λεuχωσί:χν, &νέ

λιχ.βε τ-Ύ)ν διείιθuνσιν της tδιοχ,ήτοu κιχt όμωvuμοu πιχτριχΎjς Κλι.νικΎjς μι::τιΧ τον 
Οά.νιχ.-.ον τοv ποcτρός τοu Ε\ιΟuβο{ιλοu Κ. ri ιxpo:σ--<zu:xtδη. 'Ο Κώσ-:-:χ~ Ε. Πιχρ:χ

σχεuιχtδ·ης έγεννf;Οη μέν είς ΆΟ·f;νοcς έμεγοcλωσεν Cίμως στ-)]ν πιχτρικ-ήν γενέ-;ει

ριχ.ν οποv ~διδά.χΟη χιχ!. τά. πρώτο: γριfμμοcτιχ, &ποι.pοιτήσιχς κιχ~ οtίτο:; .-ης ' \νω
-:-έριχ.ς Έλλ"Ι'jνικ.:r,ς ΣχολΥ,ς Λιχ-./jθο•J. 

Παρασκευαίδης Παuλος τοv Εύθuβοuλοu, ιiδελφος τώv προηγουμένων, 
γεν'rηθεtς σ•/ιν Λάπr,θον, ένΟοc χοc1. έ~ιΜzΟη -;χ πρώ-:ο: γρά.μμιχ-:ιχ, έ.:ισ-:-ήμων 

\.εφοvργος &πόφοιτος τοv ποcνεπιστημ(οu τ~ς Γενεύης, ά.νοcχηρuzΟεtς -:ο 1 9:>4 
σέ Διδά.κτοριχ τοί:ί έν λόγψ ΠOCVC:ΠtG7Yjμ(ou, ειδικ<:•Jθε1ς χ:χ-.όπιν σΖ: διά.ιτιοροc 

~οσοκομεϊ:ιχ -:Ύjς 'λγγΗ:χς σ-:-f,ν γενιχ-ήν \:εφοuργικ-)]ν κ:χt 0\ιρολογt:χν, οι:χτε
Μσιχς κοc~ έσωτερικος ύπεuθuνος χειροuργιχ<7ιν Τμ·ημάτων σέ Νοσοκομεϊ:ιχ τοu 

\IanchcsLer. Σvνέγροcψε κoct lιχτρικ·)]ν μελέ-:-r,ν σχε-.ικΎ;ν μέ -:Ύ,ν Οεροcπεί:χν -:-fις 
πνεuμοκοκκικηc; μψιγγίτιοος. Έγκοc-:ιχσ-.:χΟείς σ-:-Ι}ν Λεvχωσίιχν, διι::vθuνει &πο 

τοϊ:ί J 961 ίδιόκτητον χεφοuργικ-ήν Τ <λ ι νικ-ήν. 

Σημειω-:-έον οτι δ Εuθuβοuλος Κ. Π οcρ:χσκεuα.tδης, πχ-:-Ι}ρ -.ων ιi·Jωτέρω, 
γεννηθεlς είς ΛοcπηΟον την 31.:3. 18!) 1, ά.πέκτησεv έπτιΧ τέκνοc ιiπο τον γά.μον 
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7ou, έβο·ήΟ·ησεν ώς uπε/ιΟu•ιος ίιχτρος -:ώ•ι κρ:χ:τοuμ.έ-ιων είς τ~ς Κε•ιτρικοcς Φu-
) ' λ - οι-• - 1931 ' ' , 6... • οι- ' \ Α:;. • ,ιχκιχς πο ιτικων κιχτιχοικων τr1u εις την ιχπ r,•Jσιν των, οια: νιχ πιχu..,,1 εκ 

τ-"ης θέσε<~ς τοu ώς Κuβερνr,-:ικοu ίιχτροG. .. ΙΙ τιχν έ:νιχς έκ τών uίών ά.ρχοντικης 

'Ο Πιχι/.uπρ!ωc yνωσ..-ος ciεLμw.ιr:oς Lιχ..-ι;ο; ΕΊ'ΘlΉΟ'Ι:Ά\ΟΣ Κ. ΙΙΛΡΛΣΚΕ)'.\-Ι·ΔΗΣ, 

(jσ-;ιc; έπt σειράν έ-:ών 8ιι:-:έλε:σε Δf,μ?:ρχο; Λ?:r.ήΟο•.ι, &ρισ-;ος έπισ-:-ίjμ<ι)V, lντιμος κι:ιινωνιχο~ 

ποφ&y<ο>v, έκ).εκτος πατριώτης κιχι ι!ξοχος ο!κο8εσπότηc;. 

οίκογενε[ιχς τΥ,ς Λιχπ-ίjθοu >ou ΚC:>σ-οιχ :\. Χιχτζ ηπιχρσ.σχε'J~, γιιχοκτ-ήμ.ονος, ό 

lιποί:ος σuγχιχτελέγετο μετιχξu τών πιχλιχιών Δημ.ά.ρχων χιχl κιχ>Ο: οιιχστ-ήμ.ιχτιχ 

πρόε8ροc; της Σχολιχ:r,ς Έφορε(ιχς τ-ijc; Λιχπ-ήθοu. 
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ΔrΛΣΊ'ΠrΙΟl Λ "'lΔrEΣ ΤΙJΣ .\AJJIIΘOY 

Π οίJ.ες φορες ·fι ΟCναδρομ·i) σ-:ό παρελ0(Jν bι8εfκv•J"":"oc~ σά:ν διδrχκ-:-~κ~r, κα.t 

χρ-ήσψος, t8ιιχίτεροι σΎ,μεριχ μe την ιΧνιχπόλ-ηcrη τοu γuρισμοu στtς προγονικες 

έστίες τών έχτοπισμένων σuμπιχ-:ριωτών μιχς, γιΟ: νιΧ οιιχτηροuν-;·ιχι ζω"Υjρeς 

οί έλτ:(οεc κιχl συν-:-ι;ροuν-:ιχι οί εuσεβεί:c τ:όΟοι ν:Χ ξοινιχβρεΟοuμε σ-:-οuς ·rιι:ψι

μοuς, τότ:οuς έ-/..εί:, πού ιΧν-:άξιοι πρόγονοι έγεννίjθ·r,σιχν κοιί έ~ριχσιχν, ποιροιοι:>-
~ ι) - ) ' ... ι ' Ι σιχντες τψ σχυτιχ •ΎJ τ-ι;ς πο .υπτυχΎjς ι'5ροισΥ)ς των στοuς μετιχγενεστερους, 

προγόνους πού έμόzΟ·φιχν γιΟ: τον λοιο χιχt -:·fι rω·ή -:ou χιχί χοcτέητησιχν μ& τ-fιν 

ώψελιμότητ-ιχ -:Y,c βιοτ-ϊ,ς των τ:ιφίγο•ιτεc -:ou -:όποu. ~l<:ιρφες ιΧξιό/.ογεc κοιl 

ιΧξιομίμrιτες, -.ίς όποιεc έμεί:c; ot ζων-:ο:νοί έ:χουμε zρέος νιΧ Οuμόμιχστε κocl νιΧ 

μν-ημονεύουμε, γιο:τί σuνέοεσιχν το ονομα Κ<ΧL τ-fιν κιχΟόλου δράση τους με τ-fιν 
' ι ξ ' ό ~ ' ' ' β' - ) - ' ' ~ ι ' ιχνιχπτu Ί), την πρ οοο κιχι -.:·ην επι ιωσ·η τ-οu .ιχοu κα-:ιχ τα nιο:ρρε•Jσιχντιχ χρισιμιχ 

zρόνιιχ "''ι' ζωΥ,ι; του. J\oc-:ί, άκόμη, ot πr,/.\;πτ-uzεc έκε!:νες μορψες ιΧποτελοuν 
TO'J ιΧκιχ-:-ά/.uτο δεσμό μιχc, ποu σιΧν κρί:κος σ.οιοcρρΥjκτr;ς συνδέει -;ίς νεώτερες 

γενι&ς μe τούς προγόνους μο:ς, κι ιΧποτελοuν τ-fιν έλξΎJ στ)ιν όρμ-ή τους ν' ιΧντι-
' < ι ' ' 'Ο ' ) , ' .. J.)) ' ' ~ , μετωπισοuν οι νεοι με ιχu-:οπεπrJL 'ljCίlj κιχι ρωμοι .εοτητιχ το F , .ον γιιχ τ-η σικ-η 

' β' • ' \ ' ' ' , - '1~.,"' ) ι '.... ' ":0Uζ επι L(J)O"Y) σ (XΙJ"";f; τον ισ-:οptΧΟ νr,σι(ο)ΤLΧΟ zωρο . .r...t'IOCL, ,OLΠO'I, Εζ ιχν-;-ι-

Κεtμένοu ιΧπιχριχίτη-:-οι: ·ί; ιΧνο:ορομ-ή σ-:b πιχρε/.Οόν χιχl γιιΧ τ-)ι ~ημιοuργικΥιν ιΧμι)J,ιχ 

ποu κοιτιΧ 8ιοιφόροuς έποχιΧς σuνπλεί:τιχι, τών έχοcστοτε έπιτεuγμ&των ποu 

έπιτuγzάνοντιχι, ιΧπόοειξη τροιν-ή yιιΧ τ-)ιν μιχκριχl.ωνιχ έπιβίωcrη τοu Κuπριιχχοu 

'Ε/J;ηνισμοij σ-:-bν κοσμο"ίσ-:-ορικό. ιΧγωνιι:JΟ"'t) κoct πeιλu-:ocρoczo βίον τοu. Για.τ!. 

σιΧν ένιχ τόπο κσ.Ο6>ς ή Κuπρος μέ τον λ~.ό τ·ης γιιΧ έχο:τοντιχετηρίοες uπόοοuλο 

σέ ξένοuς κατακτ-ητές, 8χι μόνον έπέζ"'t)σε τ-~c; έξοuΟενι:>σr!CιJC, ιΧλλιΧ μέ ιΧξιώσεις 

προσέβλεπε στο μέ)J,ον, έzοντιχς σιiν στήριγμιχ το•)ς ιΧνΟρι:>πινοuς πιχρ&.γeιν-:ει: 

κ&.θε έποχΥ;ς ποu στάΟrιχιχν πρω-:οπόροι στ-ήν κοινωνίιχ γιιΧ νοc ζ+,σοuμε σ' ιχuτό 

τον τόπο, άγωνιζόμενοι κά.τω ιΧπο ιΧντίξοες σuν&~κες κα.t ένιχρμονιζόμενοι 

σύμφωνα. μΕ: τtc; οcλλότριες μετα.βα.τιχ&ς ~ μετιχπολιτεuτικές κιχτα.στάσεις. Κα.t 

ε!νιχι άξιοι μνείας οί χοινωνικοt α.uτοt πα.ράγοντες κ&.Οε τόπο'J ή περιοzΎjς ΠΟ'J 
μ.& τη γενικώ-:-εr:-η συμβολ-ή τοu λιχοu στίς πολύπτuχες δριχσ'":Ύ)ριότητές -:ων προ+,

γιχγον την κοινότητα με τtς πρωτόwπες κιχt πιχριχγωγικ&ς έπιδόσεις των. 

rινετιχι πιχροιοεκτο πως ό 20ος ιχlι:>νιχς, έοώ κι ιi}J,ou, παρέλιχβε ιΧπο τον 

προrιγούμενό τοv ιΧξιόλογο ιΧνΟρώπινο οuναμικο πο•) οιέκρινε ·ή εuρuμ&θειιχ, ή 

οιοροιτικότητιχ, ή έπινόηΟ"Υ) κιχι έφεuρετικότητιχ, ή όξuοέρχειιχ χιχι ·ή περίσκεψη, 

το ένοιιχφέρον κιχt ή ιΧποφιχσιστικ6τητιχ, ή ιΧφοσίωσΥJ προς το κιχΟηχοv κιχί ή 

σχετικ-ή έμπεφίιχ σέ κάθε τομέοι τών οριχστηριοτ-ήτων τοu. l\Ιέσ' ιiπο το ιΧνΟρι:>

πινο τοu-:ο 8uνιχμικο ξεχωρίζοuν έκεί:νοι ποu οιε~ρ:χμ&.τισιχν ένα. έξέχον>σ: ρόλο 
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στtς gντονες και σuνεχε'ες προσπά.θειες έπιβιώσεως, ά.νcχπτ\ιξεως κcxl προκοπ-"ής 
-λ - ' 'Ο ' - ό ι \ ' I • ι 3. • 6 τοu cxou σε κιχ ε περιοz·η -:ou τ ποu, τοτε ποu τοι μεσα επικοινων ιχς ιισα.ν ιχκ μη 

έ/J.ειΠf, . Σε μιό: έποzή πού Μσχολιχ μποροuσε χα.νεlς νά: μορφωθΥ,, χcxt πρtν 

άκόμΊJ σuστcχΟΎ) το πλΥ,ρες Παγκύ:ιριο Γι•μι•άοιο (1893) κιχt 1ιδασκαλFίο, /ιγο
στοt Μσχαλοι πού gμελλοιν νό: έπαν~ρώσοuν μερικό: 'Λρρεναγωγε'ειχ στlς πόλεις 

καl χωμοπ6λεις τ-ϊjς ν~σοu ά.ποφοιτοuσcχν άπο τ-)jν τότε 'Ελληνικη Σχολι) ποu 

λειτοuργοuσε στ-)jν Λεuχωσία. Κιχt παρείχετο 'Απολυτήριο 8οισχοcλοu ά.πο την 

'Ελ?.ψιr..1) !:χολt} ποu σά.ν πεν7α-:-ιfξιος ε!zε οcρτ•.ο τότε προσωπιχο με πcχνε

πισ":"'ημιο:χΎj χατιfρτ•.σ-η χιχί. r.ροσοντο:1χοuς ~ιεuθuν-:ές, τοuς Ν. Κάλβιχρι ιiπο την 

Ζαγορό: (1868-83) κσ.l τον οιοιοεzΟέντο: τοuτον κuπριον έπιστήμονιχ ΕuστιΧΟιο 
Υ<ωνστο:ντινίοη (1883-93) ποu σπούδασε στη Γερμανία. Με τ-f]ν έπελΟοuσα. οε 
μετιχποικιιχχ·)j άλλαy/ι έοιόοcσ-Λον•ιχν πιχροcλληλιχ τιΧ Λατινικό: κιχl τιΧ 'ΑγγλικιΧ, 

• ζ' ' • • ~., ' ' < ι < Ε'1 • J, )' 1 • - ' r.ou μα. ι με τα ειv.ηνικιχ γροcμμιχτιχ, η τοτε •ι..ι..ηvικ,1 -χο,.η παρειzε στοuς 

μέf.λογ-:-ιχς οιχιηιοcλοuς έπειρικ-ίj μόρφωση. 

'Απ'ό τtς μεγά.λες κωμοπόλεις τ-"ής νήσοu, μιό: ποu στιΧΟηχε προνομιοuχος 

στά: Γριfμμcχτcχ, σuντηροuσοι σχολε'εα κι άπο προηγούμενα ά.χόμη χρόνιοι πού 
ΚΙΧ":"ά. γριχμμιχτολογιχή σννέr.zιιχ θοcr.ρεπε ν' ιiναοείξη ΚIXL ικανοuς 8αοuς της 

οιχσχά.λοuς f,τα.ν κιχl ·ί; κλα.σσιχ-)j Λοcπ-ι;Οος. Σ•JνΟΠ":"tΚΟC Ο' ά.νcχφερθοuμε σ..ήν 

πο//ιπτuχο οριfση ~uo έξ α.uτών. Γιά. ~ράση πολ{ιμοχΟο χα.t ~·ημιοuργικ·ή, Οαρ

ρα.λέα. χιχl εuεργετιχή. ΓιιΧ τ-f}ν οριfσ·η πρώτον τοu Κώστα Χριστοοοuλιfχη 

(1870-1931). το έπώνuμο τοu όποιου με -rfιν lσ-χuρή του Οέληση, την έπιβλη
τική μορφή κα.l τον ά.~ιά/ειπτο ~ιά: ":"ά. κοινά: ζΊjλον τοu, ιϋJ,ά. κιχl •oc μuΟιχό: όνό
μιχτα. πού gοωχε στιΧ πcχιοιά. τοu, ΈΗνη, Πc:iρις, f'οργώ, ΡαΟ&.μcχνθuς, 'Λλκι

βιά~ης, Λιχέρτης, προσοί~οuν έμ<;>ιχνώς Κpη-:ικ~ν τήν προγοναΎjν κα.ταγωyήν 

τοu. Στο Λ' Ί\ ρρενιχγωγε'εο (άγ(οu Λοuχσ.) τ-ης γενετε(ρας του ~οuλεψε σιΧν 
Μσκ~'λος γιό: 25 σuνα.π--:-ά. !τη, γιιΧ νά: ά.ποσuρθΊj κατόπι κα.l στά. 1911-12 νιΧ 
έπι~οΟr, σ-;ό έμπόριο ά.φοiJ σ":"'ό με•cχξu κcχτιΧ σνιr:-ημ:χτικο τρόr.ο ~ιωργ&.νωσ<: 

..-~·ι {γριχντοupγί~, χωρtς νό: πιχuση νά: ά•ιιχμειγν•jεται ένεργώς γιό: τ-f}ν χοινονικ1) 

χιχt εuρuΟμο λειτουργία τών σχ_ολείων ..-ης κωμοπόλεως σά.ν πρόεορος η χοιt 

γραμμιχτέα.ς της ΣχολικΊ)ς 'Εφορείας, ίοια.(τερα α.ύστηρος σ..ήν έπιλογή κα.t 
τον οιορισμ'ό τοu οι~ιχκτικοu προσωr.ικοu. 'Εν<7> συνέχιζε ποιριfλληλα. τη συνερ

γασία τοu στην έφημερίοα. Φωι•η τη~ Κύ:ιροv χιχt στο περιοοιχο Ραγιiiζ 
(σcχτιρικό). 

'Εγκατέλειψε λοιπόν ό Χριστοοοuλ&.κης την ~ιοιχσκα.λικ~ν ~~ριχν και έγχολ

πωΟεlς τον κερο<7>ον ΈρμΊ)ν έπεστριfτεuσε σ")jν άρχ-η περ!. τlς 150 γυνα.'εχες, οι 
όr.ο'εες κcxl έπεΜθησα.ν στην κλωστοU<;>α.ντοuργίοι με τιΧ γνωστιΧ μέσα. τΥjς έπο

χΊ;ς, με την κιχ":"εργα.σία --:-ou βοcμβα.κος, τη με•οcποίηση του σε νΊjμιχ πού, μσ:'ζι 

με cΧΛλιχ σ-:ρψμέν:χ, ύφιχίνονταν στο•ι άργα.λειό, έργα.λε'εα. ντόπιας κοcτα.σκεΟJΊ;ς 

άπο βιο-:-έχνες τ-"ής Λαπ-ήΟοu («δοξάρι», ιιά.οριfκτι», «οοuλάπι)) με τό: έξοιρ.ή

μιχτιf τοu ιιά.νέμ·φ>, ιιροΜνω, ot ιιβοuφες» κ.λ.π. ), με προοπτική τήν έξιχγωγη 
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σ•ο έξωτερ~κο τών r.ρο~όντων -:f,c. κλωσ-:-οiη~ν-:-οuργL~ς. κ~ι. το κ:χ-:ώρΟωσε 

ytιi νιi Οεωρητιχt πρωτοr.όρος στον τομέιχ γιΟι την έπoz.·lj έκε(VΥJ, &.φοu &.νέΟεσε 
στο σuγγενΎj τοu Γιώργο Δ·ημητρι&δΥJ ποu βρισκό-;ιχν στ-/jν Α(γuπτο, την 8ιά.Οε

ση έχεϊ:, σ-:ο ~οuδcΧ.ν χ~!. τη•) .\tOιor.[:x κ:χρ~βόr.ιχνο•J, ά.ϊ.:χτ~ι~!:, ο[μι-:οu ποu 

uψ:χ(νον.-ιχν στην λά.πηΟCJ yιά: λογ:χριο:σμο τοu λρισ-:ο8οuλοcχη. "λνορ:χς Lσ-ι..u

ρiiς θελήσεως κιχt ά.ποrρο:σισ-:ικότ-ητιχς r.ροzωρεϊ: στ-/jν Ζδρuση τοu πρι:Ιτοu 
Κερ:χμοποι.είοu (1914) σε σ•Jνδu:χσμό μέ μον-:έρνο '.\.γyει.οπλιχστεϊ:ο {γιi κεριχ
μ(~ι Γιχλλικο\ί τίιποu μέ .-ljν εtσ:xyω·ri} μ"f)χ!7.νημά.-:-ων, μερι.χi τι"".)ν όποlων σ-ήμε

ροι βρ(σκοντιχι στ-η μον~ 'Λ yLou Ν εοφότοu) κιχτεσ-..cεuά.ζοντιχν ο ε μετιχξίι &λf.ων 

στο ά.γγειοr./.ιχστεΊ:ο κιχ/. έr.ι-:-ριχr.έ~ι~ ε!οΥJ (r.ιiiτ~ κ.ά.). T-ljν r.ρώ-:-ΥJ ϋλΥJ γι.ο:Χ -:-ο 

χεροιμοr.οιεϊ:ο με-:έ?ερεν ά.r.ο r.ερι.οz·fι τ'fις Κuθρέιχς (κοκκιν6zωμιχ) χιχt τοu 

ιi.γγειοπλιχστεlοu έπρομ·ηΟεόετο άπο τούς ά.πένι:ιντι τ-ίjς μεγά.λΥJς βιομΎ)χα.ν(ιχς 

τοu γνωσ-:-οίις .1αϊι•άδF,: με τ-1) ~ιϋ/ι.σμένη ά.ργιλώδη λά.σr.·η. Lτο έργοστ&σι.ο 

χύτο ποίι βρισκό-:ιχν στην δuτιχή πλεuροc της πρ:χσι.νόλο•Jστης ρεμιχ-:ι~ς το\) Κε

φο:λοβρuσοu ποίι οιιχz.ωρLζει την Λά.π-ηΟο χ:χt ά.πένιχντι τοu ίστοριχοu Μύλου 

τοi1 Χατζηλία, 8οuλεuιχν περt τοίις 2;>0 τεχνϊ:τες κα.t έργά.-:-ες ύπο την κο:Οοο·ή
rηση ouo είοικ<:Ίν Έλλfι'J«>ν -:--ϊ;c. ~1 ι.κρ:χσίιχς -:-ο•)ς '.\λέκο Π ιπερ[οη χιχl [\iννη 

Ή>.ιά.ο'Υ), ώς κιχt τοίί έπtι:rι;ς ~r ικριχσιοcτη &.ρμεvLοu rι:χκοuπ. 

Ό Κ. Χριστοδοu!.ά.κ'Υ)c. 5μως οe•ι περιιυρtσΟη μόνο σ' ιχuτοuς -:-οίις -:-ομεϊ:ς. 
'Αφοu άν+,γειρε στο χέν-:-ρο της Λιχ:πf,θου (ένορία Προδρόμου) έξι συνεχόμενα. 

έμποριχΟι κατιχστfιμα.-:-ιχ. γιιΧ -;ο είσιχ.γωγικο χοιt έξοcγωγιχο έμr.όριο r.οίι ~ιεξΊjγεν 

έπιτuχώc;, ώργ&νωσεν έπ! έκτεταμέν'Υ)ζ βάσεως τη σ·ηροτροφιιχ., το προ'ίον rijc; 

~r.οίιχc. έπρομ'Υ)Οεύε-:-ο άι.' ολη τ-/ιν έr.ιχρztα x:xt -:-!:; r.εριι;;έρει.ες Ί\κοινΟο::;ς. 
Κuθρέ:χς χιχt ;\fόρφοu οποu τό-:-ε τιΧ οένδροι -:-'ης c;uχοιμr,νιοcς ε•)οοκιμο::Jσιχν. η, 

GΙJγκεντροuμενο προ~ον τοu μετο:ξοσχC:)ληχοι σε <ΧνεγερΟε~σοι προς τοtίτο μεyά.

λrιν ά.ποθ+,κ'Υ) άφοu σuσ-..cεuαζό-:ιχν έξ·fιγε-:-ο στ-η rα)./.ίοι, α.-~ Se r.:χρέμενε ά.πόΟεμοι 
8ι.ε•ιείμε-:-ο σ-:-Οι ν-:-όπια. 1\lε-:ιχξοuργεϊ:ιχ κσ.l -;ο r.αραγόμενο μετάξι σ-:tς ύφιiντριε:; 

γι.ιΧ ϋφcχνση. ΓιΟι ώρισμένοuς μ.:ηνες τοu zρόνοu κιχt μέzρι προσφά-:ως ά.ρχετες 
οίκοκuρές ήσχολοuντο μe τη σηροτροφία. χοιt χά.p'Υ) t'}τ-η σuστημοιταή ά.r.ο τον 

Χρισ-;οοοuλοcκη r.ροώθ-ι;σΥ) τ-'fις χλωσ-:-οU?σ.ν-:-οuργία.ς -:-oc κur.ριοιχιΧ ύ?:χν-:±, 
με-:-ιi τον Λ' Ποιγκόσμιο πόλεμο, έγινιχν με τ-ην έξοιγω·rή τους yνωστιi κoct στ-)ιν 

Ε•:ιρC:>ΠΥ), ί~ιοιίτεριχ. τΟι λινομέταξα (στ-η Δι.εΟ•ιΊj 'ΈχΟεσΥ) rijς Λ•Jων το 1919 έ
βροιβεvΟησιχ.ν με-:ιχ.ξωτά. τ-ίjς δφιfν.-ριιχς Λοuχf:χς Κ•.Jρρ'Υ), -:-ο γένος Φωκi, σ-:-ΙJ•ι 

δr.ο(ιχ m)ρε μ.έροc; ό Χριστοοοuλά.κ·rις σα.ν έμπορος καt πιχραγωγός). 'Λπ' εu

θείιχς εlσιχγωγeς κιχ! ιξιχγωγeι; ένεργο\J•Jτο άπο τΟι έμποριχΟι χα.τιχστ-ήμιχ.τιχ 

Χρισ't'οδουλοcκη χιχt στtc. r.χρά.χ·ηει; r.όλεις -:--ϊ;ς Τοuρκίοις προ τ-ίjς λ1ιχροισιοιτι

κ·Γ,ς χιχτιχ.σ-:-ροφΥ,ς (εtδ'Υ) βιοτεzνLοις, σιΧν γεωργικιΧ έργ:χλεϊ:α., ά.τrειοπλασ-:ιχιΧ 

κιχι είο'Υ) τροφίμων) &.π' ο,ποu εtcrijγε ξυλεία.ν. Έπ! τ<~ν ·ήμερ~>ν τοu ~κμιχ.σιχν, 
' .Ι 6 ' ' ' Λ' θ ' ' Ο ' , • 1 
ως ,1τιχν φuσικ , οι -:-εzνες σ-:--r,ν α.π-ι; ο που σ>J'(ιι.εντρωνε Κ(;( ·rιμεριν:χ r.οινω οιπο 

1000 ά.γοριχ.στές γιΟι προμ·ίjΟειες οlχια.χών κ:χt γεωργικών zρειωο&ν. 
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τtς ζωτικές γιa τον τόπον έπιχει.ρήσεις aιηuθυνε σχε~ον μόνος ποcριΧλληλοc 

με την tποπτε(οc τών γοcιών του μέχρι το τέλος τοίί πολύμοχθου β(ου του, χωρl.ς 

ποτe νιΧ πιχροJ,ε(yη έν~ιιχφερόμενος γιά: 7Υιν έχπιχιaεuτικ-Ιj κίνηση της Λιχπfιθοu. 

'Η έπεf.θοίίσιχ δμως κοcτόπιν 8ιεθν-Ιjc; ΟlκονομικΎι κρίση (1928-29) έπ-ηρέοισε, 

ώς fιτιχν έπόμενο, κοιt τtς έπιχεφήσεις Χριστο8ουλοcκη ποδ έπλ·~γησοιν βοιριa 

κιχ!. ιiπο ,η,, τοκογλuφίοc ποδ έμι.ίστιζε ,ην έπιχρχίιχ γιά: νιΧ άρρωστήση ιiπό 

ήμιπληγίιχ κοιt ν' &ποβιώση τελικιΧ τον Φεβροvοcριο 1931 σt ήλικ(οι 61 χρόνων. 

Ό 8εύτερος έ-.ι<. τών 8σ.σκι.ίλων aριχστήριος κocl. οcίιτός έπιχειρημα:τίιχς, στωι
χώτοcτος κoct μ«λλον μειλίχιος τύπος, aιοροcτικός ομως χocl. όξu~ερ>djς fιτιχν δ 

Γιάννης Κωνστοcντιν(οης, ποδ κι οcίιτος ύπηρέτησε τήν 'Εκπιχ(8ευση τοίί τόπου 

8ισ.τελέσοcς πρόε8ροc κοιl. Γριχμμοcτέοcc; -τΎ,ς Έφορείοις τών σχολείων κoct 7ijς 
Δημοτικ=ϊjς 'ΛρχΥjς τών ΛιχπηΟίων κοcθως κιχt ιΧντσ.ποκριτης -r"ής ΈλευΟερ/4ς. 

Διωργ&.νωσεν οuτος το πρώτον κοιt μον~ικο σ-r)ιν περιφέρειοc Βιβλιοπωλείο 

έσvστr,μοcτοποίτ,σε 8e τ-Υjν &J,εuροπc-Διχ, &νεγε(ριχς lοtόΚτΊ)τΟν σέ κεντptΚΟ ση

μείον της Λιχπ-ήΟοu &λευρόμuλον, ή ιiπόδοση τοu δποίοu ηίιξημένη σuνεχ<~ς ι!φθιχ
σε στο στ,μεϊο πριχyμιχτικΥ,ς κεντρικ1)ς βιομηχιχνίοcς yιιΧ την περιοχΎj. Ό Κων

στοcντινίδης &πέκτησε ίκocvljν &κίνrιτον περιοvσίιχν χιχt χοcτώρΟωσε νιΧ σποuδ&.

ση τοδς Μο utouς τοιJ εtς την rιχλλ(ιχ, lοιτρον τον ένιχ κιχι τον ~τερο πολιτικό 

μηχιχνικό. 

'Όσον δμως δριχστήριοt έπιχεφημοcτίες ΚOCL aν ύmjρξιχν ιiμφότεροι, a.ν Κ!.tί. 

ό πρώτος ά.τύχησε στο τέλος έμπορικώς, πιχρέμεινοcν στην οίισ(οc διχσκ«λοι, 
τοπικι7ις μ«λλον ~ρώντες χιχt ένεργοuντες, γνώριμοι &νθρωποι κοc!. φυσιογνω

μίες τοί) τόπου, χάριν τοu όπο(οu πολιτευόμενοι ~ιήγειριχν το ένδιοcφέρον τών 

κοcτο(κων κιχι -rfιν ιΧμιλλοι μετιχξu τών &λλων κοινοτικών ποcριχγόντων. Κσr.μιιΧ 

όμως εtιp-).-ερη γενικη προσφοριΧ η είιεργετικΎι ιiπόδοcrη πιχρετηρήΟη έμπριi

κτως έχ μέρους των σέ σύγκριση μέ &λλους έπιχεφημιχτ(ες, έμπόρους Υ) γιχιο

κτ-ήμονες 1; κι ιiκόμη φτωχοοιχογενειών τ-7,ς Λοιπ-ήθοu, τιΧ τέκνοι τών δπο(ων 

έτίμΥ)σοιν κιχ!. τιμοuν 5χι μόνον -rf;ν γενέτεφάν των ά.λλιΧ χα:t την tδιοcίτερη ποc

τρ(8ιχ των, την Κuπρον, γενικώτερον ομως τό 'Έθνος κoct με τιΧς έπιδόσεις των 

σε διιχφόρο•Jς -:ομεϊς. 

Kocf. ιχίιτιΧ ώς προς τοuς Μο ζηλωτιΧς μέν διχσκάλοuς κιχt δριχστ-~ριοuς έm
χειρημιχτl.ες τοίί τόπου, πλΎJν ομως κιχι ιΧνuποχώρητους, &τιθάσσους κιχι πε(σμο

'ΙΟCζ κομμιχτικοδς &ν·ηπ&J,ους είς την ΛάΠΥjΟον ι, ένα: ιiχόμη χιχριχκτηριστιχό 

γνώρισμα: κιχl. τοi.ίτο τΎjς Ρωμιοσύνης! 

Ι . Βλ. e:ίι; Χρονικά τijι; Λσπ1jΟοv, τ. V, Λεuχωσιcχ, 1978-1979, σ. 102, πcχρiyρ. 3-η. 
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ΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΣ ΛΟ·Ι·ΖΙΔΠΣ* 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΛΛΟΤΣ ΕlΈΡΓΕΤΛΣ ΤΙΙΣ ΛΕΤΚΩΣL-\Σ 

Φιχίνετιχι πως στtς &ρχeς τοu ιχtώνιχ ποu διιχνύομ.ε η πρωτεύουσα: της ν-ήσου 

έστερεϊ:το τών &νιχγκιχ(ων, &πιχριχιτ·ήτως κσ.τα.λλ-ήλων, σχολικών κτηρίων γιιΧ. 

στέγσ.ση των μ.ιχ0'Ι)τών τ-ίjς Στοιχειώδους έκπιχιδεύσεως, γιιΧ. νιΧ. χρησψοποιοuν

τιχι προς τον σκοπον ιχίιτο δι&.φοριχ εtσόγεισ. &ν-ήλιιχ uποστιχτικιΧ. ένοριιχκών νιχών 

ώς τοu Τρυπιώτη, οcγ(ου Σ&.ββιχ, όιγίου 'Λν..-ωνίου η κcxl ..-ο σπίτι της Άσπιχσίιχς 

Πιχσχ&.λογλου στ->ιν ό8ο Λήδριχς (σ..-οιΧ. ΙΟ.δκκα.ρη) κcxl δωμ.&.τιιχ της έκκλησίιχς 

όιγίου Κσ.σσιιχνοu κcxl τοu ιΧγίου Λουκ«. 'Εξ &λλου, φιχίνετιχι πως κα.l ό &ριΟμ.ος 

τών μ.αθ'Ι)τών έποίκιλλε κα.τ' ένορ(ες, γιιΧ. νιΧ μ.-ην uπ&.ρχοuν κcxl μέχρι τοu 1920 
διοργανωμένες σuστημιχτικιΧ. 'Αστικeς σχολει; στ->ιν Λευκωσία. Kcxl μ.δνο μe τ-~ ν 

ψ-ήφιση νέου περl Πα.ιδείοις νόμου το 1923, ξεχώρισαν τρεϊ:ς, &νεξ&.ρτη-rες η μιιΧ. 

&πο τΎ)ν &λλη, Άστικες σχολeς έκείνη τοu Ά γίοu Σ&.ββοι με διευΟuντη τον 

Χιχρ&.λιχμπο Ποιπιχδόπουλλο, τοu 'Αγίου Άντωνίοu uπο τον ~ικόλα.ον Άρyuρό

πουλλο κοιl τοu 'Αγίου Κοισσιιχνοu, τετριχτ&.ξιος, uπο τον Πιχντελη Τσικκίν'ΙJ. 

Πολυπληθέστεp'ΙJ σε μιχθψeς f,τοιν κσ.Οως φιχίνετιχι η Άστικ-Ιj ιΧγίου Σ&.ββιχ, πού 

&πο 258 με τη Μικριχσιιχτικ·}ι κοιτοιστροφ-ή, δ &ριθμ.ος τών μ.ιχθψών &νΎjλΟε στοίις 
408, έστεγ&.ζετο δε σε διώροφον οtκημιχ τοu διιχλυθέντος Κυπριακού Σvλλό

γοv πιχριΧ. την όμώνυμ.ον έκκλησίιχ. Ι<οιl στlς τρεϊ:ς ιχίιτeς 'Λστικeς της Λευκω

σ(ιχς uπηρετοuσε κcxl πιχι8ονόμος πτοJχιοuχος δημο8ιΟ&.σκοιλος. 'Η Άσ..-ικ-Ιj ιΧγίοu 

Σ&.ββιχ στεγιχζδντιχν στο OLΚ'I)μ.CX τοu Κυπριακού Σvλλόγοv cΧϊ:Ο τοu 1913-14 

μέχρι τιΧ. τέλη τοu 1925 (βλ. Έλένειον 'Αναμνηστικό Λεύκωμα, Λεuκωσίιχ, 

1977, σ. 5). 

'Όπως κcxl &λλοτε, &πο τlς ίδιες α.ίιτες στηλει; έτον(σοιμε, ό περα.σμένος 

ιχtώνιχς μ.<iς έκληροδότησε &ν8ρες έμφορούμ.ενους ά.πο Δ'Ι)μόσιο πνεuμ.ιχ, Μορφeς 

t8ι&.ζουσες, πού με τιΧ. είιιχγη των ~ργιχ είι'Ι)ργέτησιχν τ-}ιν πόλη, την κοινότητα. η 

κcxl την γενέτειρ&. των Y.cxi. την χώριχ, ά.ν&.μ.εσιχ οτην κοινων(ιχ τ-ίjς όποίιχς ~'Ι)σιχν 
τιΧ Μσκολιχ έκεϊ:να. χρόνια:. Μορφές, πού σ-ήμερα. στΎjν έποχ-η της είιμ.&.ρεια.ς, 

ε!να.ι σχεδον &νuπιχρκτες. 'Ότοιν, λοιπόν, η Λευκωσίιχ κα.l μέχρι σχε8ον τοu 

1923, σιΧ.ν πρωτεόοuσιχ, έστερεϊ:το κιχτιχλλ-ήλων σχολικών κτηρ(ω'Ι γιιΧ την στέγιχ
ση τών μιχθητών της Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως, ~ρκεσε ένιχ μ.εμονωμ.ένο 

θλιβερο γεγονός, ό θιΧνιχτος μ.ι«ς κόρης της πρωτεύουσα.ς πού σποό8ιχζε στην 

Έλβετιο:, της 'Ελένης Κωνστιχντ(νου Λοtζί8η, γιΟ: νΟ: r.ροικισθη η Λευκωσ(α. 

• Βλ Ό ΦιλeλtvΟερος, tέmφuλλ(οοιι, Λεuκωσlοι, 30.1.81, μετΟ: προσθ-fιχης. 
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μ' ένα. εύπρεπες κιχt Οοcuμ«σιο Οίκοδόμ·ημοc ιΧν-:οcξιο -:-f,ι; Έ)ληνικ~ς κοινωνί:χς 

-:-ϊjς ;:6λεως ;:ιχιοεuτ-ήριο κocl τ-f,ς μεγιχ).οy\>zί:χς 'HJU ε.jεργέ-:-ο\> τ-ΙJς. ;:ou όρΟοu-::χι 
έπιβλη-:-ικο ο-:-fιν κεν-:ρικώτψη το;:οθεσί:χ 7/j~. σάν ίερο μ:χ•Jσωλεϊ:ο σ-:-lj Μvί;μ·η 

τ-ίjς νεάνιοος κιχl σάν φάροc -:ών έ/.ληνικών γριχμμ«των. -:-ο ΕΛΕ!'.ΈΙΟ. T b 
ιΧκόλοuθον ιΧπ6σπα.σμιχ άπό Λογοοοσί:χ•ι «έπt τώ•ι πεπριχγμένο}ν)) -:οίί cr,(ολικοίί 

έτοuς 1924-25 τοί.ί τότε περισποίιοαστου ΔιευΟuντΎ) Χιχριχλάμποuς Παπα.οοποίιλ

λοu ε!ναι χαριχκτΥ)ρtστικ6: << 'ΛλΥJΟες ·ίjγεμονικον μέγ:χρον, τών μουσών &.ντά

ξιον τέμενος, τ-ίjς παι~είας κ&.λλιστον φυτώριον, τ-ίjς πόλεως πριχγμιχτικον έγκιχ

λώπισμιχ uyοuται Ε.•ιτιχ\;Οιχ μέγιχ μεγιχλωσ:-ι -:-ϊjς έλ):φικΊjι; φιλο:ψί:χς τρ:χνον 

τzχμ·ήριον Χο:t -:-7,t; έΟνικ:r,ς '7~μ:ηc ;:zρίo'1t'7(J'J φρο~jρ~r;\J~ i)πιι.>~ 8tά. τ-f,ς πι)ρyοει8ο;,j: 

f,;'}εως κ:χl -:-οίί έ;:ιβ):η-:ικοi) O'(/.O'J μ7.p7'.Ιpεϊ: -:-ήν ~·)ν:χμιν κ:χl -:-ljν ζω-:-ικότη:-:χ 

-: .. ~ς έ0νικ7,ς f,μώ•ι πιχιοεί:χ~. ' I f ·.{υz-Yj -:-f,ι; κοcλλιπ:χρΟένο•; κόρ·ης. εlς μvήμ·φ 

-:-Γ,ι; όποίιχς &νηγέρθ·η -:ό ί.α.μπρον :-οuτο κ-:-ήριον, ~ν~>. πλrιρι:}ο·ΙJ σοβοcρ«ν -:-ίjι; πό-

λεως έλλειyιν, ιΧς &γάλ) ·ητιχι έν ούριχνοϊ:ς οιοc το :-ρόπαιον -:ou-:o, -:ο δποϊ:οv 

έχά.ρισεν εlς ιχύτΎ)ν n Οάvιχτος» (βλ χ. rτ ΙΧΠΟC~οπο•)λλου Έκπαιδn•rική 

11 εvτηκω•ταετηρίς, Λεuκωσίιχ, 1 Η75, σ . 168-!1). 

'Αλλά ποuθεvο κrιt ΚΙΧΙΙένο:c μέχρι τ-ί)c σ-:ιγμ~ς δέν ~σχολ·ψη γιοc τον &νΟρω

ΠCί, τbν μεγ&λο εύεργέτ-ι; πού έπi;f,ρωσε -:;; μεγάλο κενtJ τών Ε.κπ:χιδεu-:ικών ί~ρv
μάτων, τόν κeισμ·ή-:ορ« Π, ς ;:όλεως οu-:-ε κι :xvτot ot 8οcσκ:χ) οι ':"OU Έλενείοv 

;;, κrινέν!Χζ ά:πο τtc χΩ ιά.οε: τών -:ροφfμων τω ·ί;ξιι:1Οη ποτε •/ ιi•ιοcφερθΊj ιτ-:~Jν 

Ι . - \ ··Υ'~ ' ') • - ' ' β' Γ ' ' \ωνσ-:!ΧV7LVΟ . Ot-,LfJ'Y), την προς: ,EΙJutj, τον zιχριχκ-:-r1 p:χ Κ:ΧL ":'Jν tO τοv. '.ΙΧ V:X 

σβ1;σοuν μe -:-ο ;:έρ:χσμ:χ :-61ν χρ6νω•ι π:χγκ•)πριε:; \[ορι.pε~ ϊ.ο•'.ι με -:-oc εργα. τω•ι 
λιχμπρuνουν τΟV μορφω-:ικΟ ΚΟ:L ΠΟλιτιστιΚΟ β(ο 't'i:}V Κ'X't'fJϊ.tVώV γενεών τοi.ί 8-J. 
σμOLpOV OV":OU τ6Π(ι!J. rιιχτl εύεργέ-:ες κα.θι:.ις Q 8ιοc 7('7Jν γριχμμών αuτf:ι•ι 

σκιοιγρrιφοuμενος ιΧποτελοuν κιχόχ·ημα κιχl παριΧ~ειγμιχ προς μ(μ"Ι)uΙJ σ:i.v προσέ

ξει κιχvένας το ξεκίνΊJμιχ τοίί Κωνστιχντίνου Λο"Lζί:3ΥJ, ΟcΧ ~το 8e εuχης εργον έάν 
δ Δ;ημος Λευκωσ(ιχς σε μελλοντικ·ήν -:ου tΚOOuiJ γιοc τ-ήν Πιχληά Λευκωσία 

σuμπεριλάβει με-:οιξ•) ιΧλλων προς ιΧνάμν-ησrι κ!Χt το1'.ις εύεργετ-ίjσοcντσ.ς τ-ήν r.6λYJ. 

r ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ' I ' ~ 1 '6 ' οι- ' ' -ι ιχu-:ο κι α.πο χρεος ιερr1 σ, 'I ,, Ylj!J.Ύ) _vος μεγ:χ,, πνοο•; οι•ιορος επιzειρουμε 

μιιΧ περιωρισμένΥ,ν έρεvνιχ crι.ετικ~ μe -:-~ν ζω+, του r.ou γιοc πρώ":Ύj 9οροc έρχετοιι 
σέ φως. 

~Ηrι φωτογρrιφίοι τοποθετημέvη στο ΔιωΟvvτ-ίjριο -:ou 'ΕJ.εvείοv οπως κ:χ1. 
Π, ς Ουγιχτρος τοίί Ι<ωνστιχντί•ιοu • \ο·ιζlδΥJ έμι.pα.v(ζει τον .Χvδρα. με ιΧρzοvτικά &v
Ορωπιστικά προτερ·f,μιχτοι. χrιριχκ7ηpιστικά τ-'ηc; γεvνιχιο8ωρίιχc; το•J οcλλοc κα.l των 

εύεργετικών του ~ια.Οέσεων. !Ί f ισ. φuσιοyvωμίrι 3ριχστήριου κιχt εuοιά.Οετου καl 

φιλάνθρωπου κrιt r;ιιλόμοuσοu καt στοχοcστικοίί κιχt πρόθυμο•; κιχl φιλόστοργου 

κιχt φιλά.γιχθοu κα.!. γιχλ·ήvιοu κοιl με-yοιλόψυχοu κοιt φιλογεvοuς οcvδριχ, φuσιο

γνωμt:χ εuοι«κρι-:οc;, πο•'.ι ξεχωρίζει εt'Jκολιχ ιΧπό :-οuς κοι•ιοvς ά:νθρώπους γι~ 

-:-ήv &πέροcvτ-η yvzικ·l; κ:χλωσ-j•ι·η τ-ης. Kocl ομως, κ:χνέν:χ::; ιΧπο τούς :-όσοuι; 

ιΧποφοί:-οuι; τ-ίjc; Έλενείοu Σzoλi,c κιχl -:οuς ~ιδοcξοιντ:χς σ' :x•j-:-f;•ι, ~σως, voc μή 
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γνωρίζει τήν κ:χ-:-~γωyίι κ~t -:-fιν r-:ροέi.ε•Jσ-η -:-ίjς έχλεκ-:-7,:: ~ύ-:-ίjς 9'Jσ~οyνωμί:χς 
:-r,c Λεuκωσί:χς, π:χρ' ~λον πο•) ;ι :χ•:ι-:-οι.; έμβριΟ·ίjς ~ιεuΟ•Jν-:-fις Χ:χριΧλ~μπος 
rJ CΧΠιχ8όr.οuλος μνημονεu:::ι με '7~ Π:Χρ~Κ~-;ω ;(:Χp~Κτ''ΙjpLστLΚ~ λόyιιχ 't'OV μεyιfλον 
εύερyέτη στ-Ιj λογοδοσίιχ 701J ιιέπt -:ών π:::πριχγμένων τοu σχολιχοu έ:τοuς 1937-

• Ο φιλr)γεν-fις έχ Λ'Χπ-ήΟο•J μέγςι-; Είιι:ργέτ-ηι; τ-~ ς Λzuχωσ('Χς, ί, κτ-ήτωρ το\ί 'Ελενεlοu, 
1\ωνστοι:vτίνος ΛιJίζ(δψ;. 

~Η)ιι, &νιχφέρων -:~ &κόλοvΟιχ: <<·ι >cτ>είl.ω έζ όνόμ:χ-:-ος τ-ίjς Σzολljς νιΧ μv-ημοv:::uσω 
τoij όνόμ:χ-:-οι.; -:-ο:::ί μ:::y<U.ou :::uεργέ-:οv -:-r,ς Σzολ'ί;ς -:-:χ.:ι-:Ύjι.;, -:-ou &εψνfισοu Κων
σ-:cχντίνοu \ο;;ζί8οu, οσ-:-ιc μ:::-:-έσ-:-r, εί:; -:-ιiς ο·jριχνίοuc μον:Χ:: χcx>oc >ο πο:ρ:::λθοv 
flέρoc. Είς -:-ljν ι;Ηλόμο•Jι'Jον κ:χt ?ιλrηεν'f, χιχt ε•jσ:::β-ϊ; y•Jzή·ι :x•)>o::i ό9:::ίλ:::•:χ~ ·i; 
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&.νέγερσιc; τοu λαμπροί> και μονα~ικοu τούτου μεγοcρου των 'Ελληνικών μο•Jσών, 

τοu τιμωμένου έπ' όνόματι rijc; &.ειμν-~στου θυγοcτρόc; του. Μετ' εuγνωμοσόνηc; 
κoct σεβασμοu θοc ά.ναμιμνΥ)σκώμεΟοc μοcθΥ)ταl κοcι 8ι80Cσκοcλοι κoct γονεϊc; τών 

&.οι8ήμων καl μο:χο:ρίων τούτων κτιτόρων της ΣχολΊjc; ταύτης χαt Ooc εuχώμεθιχ 
την οίιραν(αν εu8αιμονtο:ν των yυχών οcίιτών» (βλ. Χ. Παπιχ8οπούλλου, 

Έχπαι8. Πεντηκονταετηρ(ς))1 Λευκωσία, 1975, σ. 257). 

Κοcτω &.πο τον Ποκκιv6κρημvο ΠΟQ άντιχρύζει τον παραΟαλοcσσιο Βασι

λιάτη, στην βόρειο πλευροc τοϋ Πεντα:Μχτuλου, ένοcμισυ χ~λιόμετρο νοτιο-

8uτικοc rijc; Λαπήθου στο ριζόβουνο, κοντοc σε π/ούσια ΠΥJίlι νεροu βρισκόταν 
-.α. χρόνιιχ τΊjc; τουρκοκρο:τ(ας ~νιχc; μικρός κτηνοτροφικός συνοικισμός σοcν 

κρυμμένο παρακλά.8ι τΥ,ι; μεγά.λΥ)c; κωμοπόλεως. ~Ιεριχοc χο:λά.σματο: σπιτιών 

καί. πρόσφατο: άκόμ·η έπειΟον πως ζοόσο:νε στον όλιγά.ριθμο έχεί:νο συνοικισμό 

πού όνομαζόταν /(ατσούρης, έλληνικeς οlκογένειες πού ε!χοcν μά.λιστα κιχt 8ικ6 

τouc; έκχλΥJσά.κι την άγιιχ Μοcρ(νοc. Σ' έχεϊ:νο τον άπόμερο μικρό συνοικισμό, 
στον Κο:τσούρη της Λο:πήΟου, γεννήθηκε γύρω στιΧ 1862 ό φιλογενΎjc; της 

Λευκωσ(ας εόεργέτηc; Κωνστιχντί:νοc; Λο'Lζ(8ης. Ε!νιχι 8e τοϋτο σημαντικό 

&.πό κοινωνιολογικΊjς σκοπιίχc;, γιατ( σ' έχεί:νο τον ά.σήμιχντο βοσκότοπο, -:-ljν 

ί8ιο: έποχή, γενν};θηκε ό Χριστοφόρος Τ σαyyαρ(8ης, τοc τέκνο: τοu δποίοu έτ(

μησαν την Έλλά.οο: κο:ί. την Κύπρο. Σχετικοc με τούς γονεί:c; καί. τη μόρφωση 
τοu Κωνσταντ(νου Λοϊζ(8η 8eν άνεύρομεν &.νιχζητηθέντο: στοιχεί:οc, άλλ' 6πως 

και ά.λλοι νέοι της έποχΊjς του τοc πρώτα γροcμμο:τα Θα. έ8ιΜχΟη δπωσ8ήποτε 
στην Λά.πηΟο καi κοντοc στον έφημέριο τ-ης ό:γίιχc; Π σ.ρο:σκεuΊjς Π ο:πιχκuριά.κο 

Πσ.πιχσοcββα (1825-1907) πού tεροuργοίίσε κιχi στόν άγιο Θεό8ωρο, στον όποί:ο 
ένοριιχκώc; δ συνοικισμός Κατσοuρη όπα.yόταν η καί. σε παλαιούς οασκοcλους -;Ύις 

ΛαπήΟου. 

Στlς άρχές, μόλις, της άyγλιχΊjι; κο:τοχΊjc; της νήσου (1878) κoci μέσα. στό 
πρώτο μεταποιχιστικό ρεuμοc πού έπόκνωσε τόν πληθυσμό της Λευκωσ(ο:ι; 

κι lλλλων πόλεων, &.πό την Λοcπ-ηΟο κιχ.ί. μιχζt με τόν Κ. Λο'Cζ(οη, &.να.φέρομεν 
τouc; ~ελφοuc; Καλιχκουτη και τον Άγαθά.yyελο Ποcπο:κuριακοu πού έγχιχτε

σ-:οcθησαν στη Λεμεσο κο:t τούς Χριστόο. Λαμπριαν(8η, τouc; &.8ελφούc; Άν8ρέιχ 

κσ.1. Κώστα Κρο:μβΊ), τον 'Αντώνη l\Ιαuρομοcτη, τον Ίλαρ(ωνα Χιχ.τζηκυριακοu, 
' - L ' 'Ο λ ' ' ιr ' , .. έy ' - Τ ' που π-r,ρε μξ;ροι; σο:ν ε ε οντηc; στην ψητικη ει; ερση κατιχ των οuρκων 

(1896), ολοι αίιτοl κο:τοcστημιχτοcρχεc; της δ8οi:ί Έρμοu κοιl τον παντοπώλη 
Ίωοcννη Κ. Λαπηθιώτη πο:ριΧ το &νοιγμιχ. της Πλατε(ας Έλευθερ(ιχc;, δ Χρύσο:ν

θοc; Κuριά.κου, «στρατουριΧς)) κο:το:σκευο:στης σιχμοcριών στην ό8ό Πciφou, παροc 

το ιιΧι:iνι π πιΧντζιιχpΟU)) ένα.ντι κιχτα.σ7Ί)μά-:-ων Χα.τζηκupιάχοu, κα.l τον Γεώρ

γιον Κωνστιχντιν(8-η, έμπορο σ-:Ύjν Λά.ρνακσ., ποu μετέφερεν &.ργό-;ερον έκεί: 
κιχ.l ... όv ά8ελφό -;ου Κώνσ-:ο:, βιοτέχνη (<κοcζοcντζη)), έyyovoc; τοu δπο(ΟΙJ ε!νrχ~ δ 
εtc; το Imperial CoJlege τοu Λον8(νοu καθηγητ-}ις 'Λν-:-ών~οc; Κωνστιχντιν(8·ης, 
ό ΆγαΟοcnελος Ι. Λα.π-ηΟιώτης χιχτιχστημα.τοcρχηc; στην Λευκωσ(οc χ.~. 
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> Λφοu στΟ: r.ρώτσι τοu zρόνισι, ΠΟU ό Κωνσ-:-σιν-:-ίνος λοϊ~ί~ης έ'{/.):':".::σ-:-.Χθ·rι 

στην Λευκωσία, ~ούλεψε συνεχώς σιΧν έμποροϋπάλλ·ΙjλΟς σ~ fιi ιΔιχ .3:"> zρόνων 
~νοιξε δικό τοu έμπορο~ο κατάστημα δ φασμάτων σ-:-fιν γωνίοc -:c7>ν ό~c7)'J !\ ~-χι:.ι
κλέοuς -xo:l Φσινερωμέ•η;ς σ-:b ΟLΚΥ1μ:χ πο•) σ-:-εγάζε~ σ-ί;μερα. -:-fιν Β~βΧ•.η&ί;κ-r, 

Φσινερωμέν-ηc; χoct το κοcτάσ':""Υjμα τ σιΜύση. 'Ενώ στο με-:αξύ ε!zε ν•ψ?.::ΙJΟΥ, 
την εκ Λεuχωσίαc; 'Άννα Λοuκαtδ·η τοu i\foc-:-Oα.(ou κσιl τ-ίjς \ύγοόστ:χς ·~ κοcτrΛ

χ(σι τών όποίων ά-χόμη δι.α':""Υjρεί.-:-σιι στ-Ιjν ό~ο Σωκρά-:-ο!Jς (r.rγ) σοcν ο1κο ·έ·ι.::~α. 

η.-σι•ι γνωστ-fι με το r.ο:ρσι..-σοuκλι «illσι-:-rι.ι·ί;ρ-η» ΚOC':"cX r.οcροcφΟορ«ν -:-oG λl:χ-:-Οα.ϊι:.ι::). 

Κο:τόπιν ομωc; μετέφερε το κσιτάστημά τοu σε κεντρικc:;τερο σ-ημείο και στα 

τότε νεόκτιστο: -:-ης Φσινερωμέν'f)ς σ-:7) yωνίσι τ-f,ς b~o::i Λι.πέρ-:-rι κα.l I r ερ~~')'J, 
ποu τελε'J.-σιίσι βρι.σκό-:-σιν --:ό φαρμσικψr.ορείο -:-oG Πέ-:-ρου :Ίiιz:χ·t;λί8η κα.l σ.-f,•ι 

Ο:ντικρuνη) ων(α τοu βιβλιοπωλείου '. r. J<ασοuλίδη. 2::ημe:ιωτέον ~τι rιt γνωσ-:-οl 
lμποροι Π, ς Λ εuκωσίοις 'Ιωάννης ΚασωλίδΥ)ς. !\[Ω -:-ι.ά8·ης Κ-.ο~ιγ;λ/.'7,:::. λρ'f,r.-:-ο; 

Κοcλλον&ς κ:χl οί έπιζώ•ι-:-ες Βο:ρνάβ(1.ζ D:ψια.β(δ-r,ς κα.l Χα.ρά/. Φιλι.r.;;~~·r,:: ~ο·)

λεψο:ν σ?ι.ν έμποροϋπάλ)ηλοι τοu κ. Λο·ζιδ1j. Στο cΧρzοv-ηκό τοu, ΠΟ'J κ-:-ίσΟη

κε το 1896 στΟ: χρόνια πού ξ•)λι•ια yεφ(ιρι.α συνέδεα.ν τ-fιν έκ-:ος -:ων -:ει.zω•ι 
Λεuκωοίιχ κιχί πού βρίσκε-:-ο:ι. σ-:-}ιν ό?>ο \.::ων(δο•J, τό όr.οίο σοcν άκL'Ι'fι':"Ο -;ι:ι:j 

Έλληνικοu Δημοσίου στεγάζει σ-ήμερο: τ-fιν Λέσ-ι.·η τών οcξιωμrι.-:ιχών -:Ύ,ς 
ΕΛΔ 1'Κ, ~οόλεψε μετσιξu fί.λ'λων χσιt ή έκ Λαπ-fιΟο•; λ. α. ρ( κ) ει.α. ~Ια.zα.λλ.::κί~η 

σuζuyος τοj 'Λρ~στείδ7J ~- \}'σιρ&. Π ερ~βιχ)j.ό-:rι.ν -:ο::ί-:r, ά:-:ό έ•ι::ι. -:-ε;Δ.σ-;~r, 

κ:;.ποv, ποu άπο την λεωφόρο Όμ·ήρου (γροcφεία τfιc; Όλ•;μr.ιrι.κΥ,~) έπεκ-:-~ίνε-:r; 

μέχρι την πολuκα.τοικ(ο: ΠάνΟεο κο:ι στ·fιν δοο Διαγόρου r.pbc; το ~Lσ.ντεχλιχί.ρ. 
1\μι.)J,όμενος σ-:-ό έμr.όρ~ο --:ov:; σuyάμβρο•Jς -:o•J Γεώργο λρ~σ-:-ο8ο•JΗ~·rι κ:χt 
'\ \ 1_ I 1'\ I > \ t I :J_ flo' ' -
,..οιποvς σ.πεκτ-rισε μεγο:ιΥjν περιο•;σιο: γ~σ. .-rιν ε.ποz·η τοu, ·,1--:ιχν σε rι r.ρω-:ος 

Κύπριος, ποu προ τοu Λ' Παγκοσμίου πολέμου ΚΙΧL με'>cΧ τόν" \γγλο Κ1Jβεpν~.-η 

εισ+,yιχγε στ-)j ν'f,σον αu-:-οκ(ν-1)'>0, oιά~Ovlj οέ cΧν~ηέρει πως -~ κυρί.:χ τrJ'J μπο

ροvσε «νιΧ r.αραγγε(λει πσ.ποuτσισι άπό zρ~σάφι>>. \Iέ -:ον γάμο τω Ο:r.έχ-:-r,σε 

τρείc; θυγατέρες, μεταξύ τών όποίων ή 'Rλένη πού πέΟσ.νε ( 1 rl20) σ?ι.ν σποu

~αζε στl]ν • Ελβετίο:, ot *λλεζ ~υ ο ένuμφεόΟ·ΙJσαν έχτ?;:; Κι'ιπρω σ.-ίjν • Ελλοcδα. 

κα.ι ~- Άφρ~κ·ή, ή Auyouσ-:-o: Θ. Πο:r.!ι:εvστοιθί.ου κσ.t ΈλισιΧβ~-:- Σ. r~ωργtο•;. • 

Βλέποντο:ς δ στοργικός έκε'Lνος πιχτέραc; το κενο κoct τ-~ν έ!)J,ειψ·η σχ_ο

λικών κτηρίων crd)ν uπο:νάπτυκτη τό-:-ε πρωτεuο•Jσο:, μέσοι σ.-η μεγ&./;η ":Cι'J 

θΙ.(ψ1J οcπο τον θάνοι-:ο τ'f,ς κόρ'Ι)ς -rou κ:χt γιΟ: ..-ην ιχίώνια. Μν-ί;μ'Ι) .-η:; ~~θ.::σε 

μέρος ήjς περιουσ(ο:ς του γιιΧ ν' άποκτήσει ή πρ<:>τ-η πόλη •fιι; Κύπρου «το 

κσιλότερο>Ι, καΟως έπιΟυμοuσε, Σχολικό ΟίκοδόμΥjμΙΧ, έπιΟuμί.ιχ•J τ-fιν όπο(ο:ν 
έξ.:πλ·ήρωσε κιχt ή Πολι-:-εία έξε.-(μ·ησε, έσεβάσθη κ:χι κ!ι:Ο•.έρ<ι>Ιjε μe -:' 'Ό•ιομrι. 

• Ό Θ. Ποιποιευστα:Οιοu, διευ0uν7i}ς τοu ίιποuργε(οu Δικα:•.οσUv'Ιj; σ>.Jζ·Jγl); -=Ύ;: Λ•)

γο\Jσ-:ιχς, έδολοφι..νf,θη ίιπl> -:ών κομμοuν\σ-:ών χ«τ!Χ τΟν σνμμορι-:-?π6i.εμον σ~ί;ν Έi.i.xilx 

(19'·6-49). 
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• Ελένειον, πού στcΥ. τέΧη τοu 1925 &ρχισε νcΥ. στεγά.ζε~ τούς πρώτοuς μc&η

~ς -:-ou. Γι' au-:-o κοιl με τον Οά.νοιτο τοu Κωνσ-:-οιν-.(νοu Αοϊζί~η σ-.tς 3 λίιγο•j
στοu 1937, πού συνεκίντισε το κοιvο της Λεuκωσ(ο:ς, -ή κrι8είο: -.ου έκ τοu ιεροu 
νο:οu Φιχvερωμένης, τοu όπο(οu Sιετέλεσεν έπίτροπος κιχθως κιχι τών Έκποcι

~ευ-;-r,ρίων Λεuκωσίοις έπl ά.ρκετιΧ χρόνιο:, έγινε μ& δοιποcνη -.ων 'Εκπο:ι8ευ-;-η

ρίων :\ lέσ-ι;ς Πο:ιδε(οcς. γιοc-:-1 ω) έyχρι-:-ος κιχl φιλόμουσος, ()lκογενε~&.ρzrι; 

ά.γσ.Οος κα.l έv&.ρετος κιχl έμπορος τιμιC:)-:-οιτος διέθεσε σ-ημσ.ντικc:)τιχ-.:οv μέρος 

τ-fιι; περιοuσίιχς τοu πρ~Jς ιΧνέγερσιν τοu μεγοc)οπρεποuς χτηρίοu χά.ριν της κα.τω

τέρας Ηοιιδείσς, το 'Εί.έι•ειοv είς μ·ιf,μη•J τ'f,ς θ>Jγοcτρός τοu 'Ελένης>> . (έ-;>ημε

ρlς 'Ελει•Οερfα, Λευκωσίιχ, 5/8 37). 

ΕΞΕΧΩΝ rΟΝΟΣ ΤΗΣ ΛΑΠΗθΟΥ 

Λαπαθιώτης Λεων(δας τοu <·>εοχοcρουι::, στριχτιω":'ικός, γόνος κιχl ο•jτος 

έκ ποιτρος ά.πο -rf)ν Λ&ΠΥΊΟον eyγονος τοu Χιχτζηλίιχ, τον όποϊ:οv ot Τοuρκοι 

έκρέμοισοιν ά.πο -:-ϊ;ι; πλιχ-:-ε(ιχς ":'OU Σεριχy(ου τ-fις Λεuχωιrίας μοcζl με τούς οcλ}ους 

έθνομιiρ-:-uριχς τον Ίο•)f.ιον τοu 1821. Ό πιχτ-f)ρ ':"OU \ειυν(3οc ~ιέφuγε μετοc -:-f,c; 
μ-ητρός τοu είς Έλλ«διχ μέσc:J τοu Γοιλλικοu Π ροξενείου, έλιχβε δε μέρος εlς 

τον uπερ Άνεξοφτησίιχς 'Λyι:>νο: χα.l έπολέμ-ησεv έ•Jοcντίον τ{;.,ν Τοuρκωv είς 

-:-fιν τ:οιριΧ την 'λκρόπολ~•J των Έ\Οηνών μά.[ι;ν κοιl ά.λl.οιzοu, διοcτελέσ:χς κιχ•όπιν 
' • ' - β ) ' "Ο θ 'Ι' I ο .,. I • - • και uπιχσπιστης .-ou οισι .εως ωνος. ;νuμιτιεu η ο•Jτος κορην εκ τ-ι;ς οικο-

γενείας Τ ριχοuπη ά.πο το Μεσολόγγι, ό Λεωvί~οcς δε έγεννήΟ·η εtc; ΚόρινΟο•J. 

Το 1895 έπεσχέψΟη την γενέτεφοcν τοu πιχτρός τοu, τιχγμα.τιΧρχης τότε ε1.ς τον 
έ/J.τινικον Στριι.-όν, πα.ριχμείνιχς έ;:{ τινιχι; έβ~ομά.διχς ώς ψLλοξενο{ιμ.ενος -:-oij 

Κώστιχ Χ Χaτζψ:οcριχσχεuοc ά.•Jεχώρ'l)σε 8ε μόλις έπλ"Ι)ροφορήΟη τηλεγραφικώς 

τον Οά.νοcτον τοu λοcριλιΧοu Τ ριχοuΠ'f'ι. Ι<οcτιΧ την πιχρ:χμονήν τοu εlς Λά.ΠΥΊΟον 
έyνώρισε διιχφόροuς σuyγενεϊ:ς τοu ποcτρόι; τοu, μετα.ξύ τών όποιων ό π ocuλoc: 

Π ιχποcχcυνσ.-α.ν-:-ίνοu, τη μη-:-έριχ -:-ou Κc:>ιr-:-ιχ Χιχ-:-ζτιποιριχσχεuii Κuριοcκ·ή, -:-"ήν 

δημεu0είσιχν uπο τών Τ οuρχων περιοuσ(οcν χ:χ1. τ?Jν ά.λεupόμ.uλrJν .-ou ΠcΧΠΠΟΙJ 

τοu, προκρίτου τ-'ής ΛοcπήΟοu Χοιτζηλίοc. Ό Λεωv(8α.ς ΛιχποcΟιώτ-ης, 6οτι::; 

Ύ}το yνωσ-:-ος ώς χοcτοcyόμενος έκ ΛιχπίjΟοu είς πολλούς Κuπρ(οuς έν ΆΟfινιχις. 

διε-:-έλεσε κοcθηyη-;-fις τών 'Ανωτέρων Σ-:-ρ:χτιω-:-ικών Σχολών κοιt δποuργός 

τών Στρατιωτικών, προοcχθεtς ε~ς τον βιχΟμον τοσ I \ν-:-ισ.-ριχτ-ήyοu. Με-:-οcξ•) 

έκε(νων ΠΟU σuzνcY. έπεσκέπτοντο εlς την οικίοcν του τον Λοcπα.Οιώτην Υ)σοcν ό 

i\Ια.κιΧριος λΙuριανΟεuς, μ-ι;τροπολί-;-ηι;. Κερuνεί:χς, δ ~ωρόθεος Ι. Κοιρολίδηζ 

διχ·ηγόροι; έκ Λocπ-f,Oou, δ Κc:ισ-:-οις Μuριοc•Jθόποuλος χοcθr,yητης χοcι tστορικο; 

είς το Ηαγχuπριον Γuμνά.σιον κιχt ό -ήρωιχός έχ Λocπ-f,Oou στροιτιωτικός 'Ιωά.ν

νΥJς Τσιχγγαρ(δης. 
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ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΙΙΣ ΙΩΑΝΝΙΙΣ (1887-1939) 

ΤΠΕΡ\ΙΛΧ.ΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΤ~, ΤΠΣ ΕΛΕ'l'ΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΠΣ ΔΙΙ\ΙΟΚΡΛτΙΑΣ 

Το yνfισιο, ήρω~χο χocl λιχμ.προν ιχύτο τέκνον της ήρωοτόχου ΛιχπfιΟου ήτο 

υtος τ-'ης μεγοcλ-ι;ς οίκογενείιχς τοu Χριστοι;ιόροu χιχl ..-ης Είιιχνθίιχς Τ σιχγγιχρίοη. ή 

όπο(ιχ ά.πέκτησε πέντε θυγιχτέριχς κιχt τρεϊ:ς υίοίις, οlκογένειοc ή όπο(ιχ uπ'ί)ρξε 

κoct Ooc πρέπει ν' ά.ποτελ:η uπόοειγμ.οc χοιl οιιΧ τ-fι•J έθνιχ-ήν της ορίiσιν ά.λλοc κοιl οιιΧ 
τούς ά.γλιχούς χιχpπούς πού προσέφερε στο 'Έθνος γενιχ<J>τερον, τήν Κόπpον κocl 

στήv Λά.πηθο. Το θέμ.ιχ ομ.ως ά.φορίi έντιχίίθιχ τον Στpιχτηγοv Τσιχγγιχpίοην, ό 

δποϊ:ος ά.φ' έιχυτοu ά.πο-:-ελεϊ: δλόκληρον Ίστοp(ιχν, τοσοότ'!> μ.ίiλλον χocl ή έξοχος 

ιχίιτοu οίκογένειιχ έ--..<. τ-'ί)ς όπο(ιχς πpο=ijλΟε, α.t λ(α.ν πεπα.ιοευμ.ένιχι ά.8ελι;ιιχί, τρεϊ:ς 

έχ. τοίιτων 'Λρσα.κειά.οες, μ.α.ζl μ.& τούς έπ(σης είιπχιοεότους ovo έΟvιχούς ά.yω-
' •'!> ) , • έ '!> \ \ • , • 'λ \ • '!> 1\.:::. •'!> , 

νιστσς α.οε .ι;ιο•Jς -:-ou, οικογ νειοιν σια. την οποιοcν οι;ιει ετα.ι νιχ εκσοvιι ιοια.ιτεpος 
κocl εί8ικος OLOC τήν ολην ορ~σιν α.uτ-ίjς -.δμ.ος. 

' \πό μ.ιχθ·ητής τοu ~-ημ.ο-:-ικο\ί σ-ι:ολείου ό 'Ιωά.ννης τ σα.γγιχρίοης μ.ε τοcς 
πειΟιχρχημ.ένιχς πιηοικιΧς έχοr,λώσεις του έοείκvυε -:-ά.σιν προς τον στριχτιωτικον 

κΜοον κα.l οτιχν ά.πεφοίτησε τοu n α.γκυπρίου Γυμ.να.σίου, έπl γuμ.vιχσιιχρχίιχς 

Μιχα.ήλ Πολο•Jιfκη, έγκα.τέλειψε τήν ΛοcπηΟον οιιΧ τιΧς 'ΛΟ-ήvα.ς ~που το 1906 
κιχ/. οιιΧ συστοcσεων τοίί Στρα.τηγοu Λεωνίοιχ Λα.πα.θιώτη χιχτα.τοcσσετιχι είς τον 

Έλληvικον Στριχτόv, είς τιΧς τιfξεις τοu Γlεζικοίί-Ίππικοίί, εις τιΧς δπο(α.ς κα.t 

πλ-ήρως έξεπα.ιοείιθ·η.ι Κα.τόπιν ά.πεστοcλη οιιΧ περα.ιτέρω στρα.τιωτικιΧς σπου

οοcς είς Γα.λλίιχv, μ.& τον βα.Ομ.ον οε Έπιλά.ρχου έλα.βε μετέπειτα. μέρος είς ολιχς 

-.ιΧς μ.οcχα.ς τών Έλλ-ηvοβιχλκιχνικών nοι.έμ.ων κα.t ώς στρα.τιω-.ικος 'Ακόλουθος 
τοίί Δια.Μχου τό-.ε Κωνστιχντ(νο•J, οιιχκριθεlς ώς μ.οcχητής ά.πο τών ΊΙπεφωτι

κών όρέων μέχρι κocf. της Μα.κεοονικΥ,ς πεοιά.οος κocl έ--..-.εϊ:Οεν κιχτόπιν εlς τήν 
"Ι , I , -Σ ( , '" \ , ~ "\ , ' ιt ικpα.σια.ν κοcι μεχpι του α.γγα.ρ ου, α.π ο,που κοcι μ.εχρι , .,ν " γκυρα.ν ενα.τε-
vιζε κα.l έπόΟει έφιππος vιΧ έπελά.ση. 

Χρειοcζετα.ι uyι·fις νοίίς, ~μ.πνευσις tοα.vιχ-ή, ά.μ.ερόληπτος κρίσις, έμ.ψυχω
μέvη κοιροίοι κα.t πi;vvα. ουvα.μ.ικ·η οιιΧ νιΧ προσεγγίσn τήv α.ύτοΟυσ(α.v κα.l όρμ.-ήν, 

τ-)ιv μ.α.χ-ητικότητοι κιχ~ το σθένος τοίί uπερόχου ήρωος κα.ι ά.vυπερβλ-ήτου μ.α.χη-

Ι . Έγενν+.θη εl.ς Λcim;Oov ~1ν 17 ~lιxtou 1887. Εiς ΆΟfιvιχ~ μέ -.ήv ιΧφιξ(v .-ou 
ένιγρiφη είς -:ο Πιχvεπιcπf,μιοv ώς σποu8χστής της χr,μεkicς, προοριζόμενο; κατ' άι;χ-J;v ώς 
βιομήχιχvο;, έr.ε(σθη όμως &πό τόv CJ'Jγγεv'r, -:ou σ-:ρα:τηγόv .\εων(δχ Λιχπα:θιώ:-η ν' ιΧχο
λοu&ήσn Πjν Στρr.ι-:ιωτικt,ν σ-:r.ι8ιι:ιδρομ(χv cΧν-:ι της Χημε!.οο; χα:ι Βιομr,χr.ινΕctς. 
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- , , , ' _\. , - ι I ·~ βλ' -.ου χα.~ να. r.:εριγρα.yη οτ,ν σ'7ριχτιωταη•ι α.;ια.ν '70U γεννιχ.οu κιχ~ α.οιιχ η..-οu 

ιiyc.Mσ..-ou τηc:; έλεuΟερ(α.ς κocl τοu μεγοcλε:(οu τοi3 'ΈΟvοuς, το όποϊ:ον κα.ι δι« της 

ιiγωνισ-:-ικότητός -:-ου ·ί;Οελε: vd: δοξά.σ-n. Δι.ότι ό Τ σιχγγοcρtδης ιiτρόμητος κοιι 

ιir.:b μ(ιχν νικΥ,-:-f.ρ~ον μά.χΥ,v είς ~)J,ην, ώδ'Ιjγοuσε τό 'ΈΟνος ιiπό τό κλέος είς 

-;;Jv νικΥ,τΎjριον θρίcιμβον κοιl. τό μεγοιλεϊ:οv διά: μ(ιχv κροcτοcι.ά.v, με:γά.ληv Έλ/,ά.8οc, 

Έλλά.δο. ώλοκ);ηρωμέν"Ι)V σvμπερι.λα.μβά.νοuσιχν ολοuς τοuς "Ελληνα.ς κοcΟως 

tλεγεν ό tδ~οι; πρbι; τοuς ιΧνοριχς -:-ου, δ~ότι τό σύι·Οημα τιίίι• γει•vαίωv εlναι: 

Λ'ικilv έστl το θέλFtΙ•. Είς οcίιτό -:ο σίιvΟ·ημιχ έπ(στεΙJΖ'/ δ σ-:ροιτι.ωτικός α.ίι-:bς 

γίγα.ς 5τocv έπολεμοuσε με π(aτιv ένα.vτ(οv τοίί έχθροu κσ.l ι>τι ή πlστις καΙ ή 

άι δοεία σι•ζοϋι•. Δuνιχμικός, κοcτΟ: την ώρα. ν -:-fις μά.χ"Ι)ς, έζοίίσε μέσο: του ιivοc

π-:ε:ρωμbrη ·i; α.ίωνία. 'ΕλλιΧς ι:>ς πεpίλcιμπρον lδεί:'>δες, τό l.ποϊ:ον έι;ιι:>..-ιζε τον 

ίιπέρμα.zοv έλευΟερωτηv δτα.ν άπτόητος οuτος έ~ά.διζεν έπl τά: LΧV"'J τοu l\lεγά.λοu 
διιΧ τ-fιν 11 α.γκόσμιον Ί στορ(α.ν 1\lα.κεδόνος, έκπολιτι.στοu τί:'>ν βοcρβά.ρων τ-Ίjς 

' \σία.c:;, '..ι\).εξά.ν8ροu. 

ΊΙ σύντομος άvωτέρω εlσα.γωyή, ποu ένΟέρμως γρά.φετοcι διά: τόν Στροcτη

γbν τ σοcγγιχρ(δrιv ώς τον π)έον εuκλε'ίj χα. ι τετψ"Ι)μένον βλα.στόv της είιά.vδροu 

Λα.π-ίjθου ιiϊ-:ο'7ελε:ϊ: έr.:ι.-:α.κ-:-ικόν χρέος τr,i) σvγγρα.φέως κα.l πρός τ-fι•ι γενέτεφιχν 

·iι όποία τοvρκοκροcτεϊ:τα.ι. &πο l)κτα.ετίοcς, &λλά: κα.Ι. 8~ά. τ-fιν ιiΟά.νιχτον 1\Ινήμ"Ι)v 

τοu τουρκομά.zοu Στριχτ-ηγοu ποu έφιλοοοξοuσε: νά: είσέλΟη έκεϊ:νος θριοcμβεuτ1jς 
. \ " \ \ \ ' Ι \ 'Ε I • ό I .. ~ • εις την .. 'Γ"-'ψα.ν Κ:Χ'7οc -:-r,ν ·' ι.κριχσι.α.-:-~κην κστρα.τε:ια.ν, fJΠ τε κ α. ι α. ν ,1 επι-

Ουμ(οc ..-ου έξε;rλ·ηροuτο, ή τ οuρκ(cι 00: οιε:)/ιε'7Ο κα.1. θ« έξέλε~πε 8ι0: πιχντός ή 

κα.Ο' -ήμών ι;>ς Έλ/,f,νων τουρκι.κ·fι ά.πε:ιλ~ κα.t κα.τά.κτησις τ~ς Βορε(οu Κuπροu, 
ε!c; -:-fιν όπ{J(α.•ι χιχt ·ή προσφι);(ις γενέ-:-c:φα. κ:χt οί -:ιΧι;ιοι .,.ω,, γενvrιτόρων 

τοu ιiγέρωχου Στρα.τηγοu τ σοcγγοcρίδη. J<oct τι:ψιχ πcιρέχετα.ι ή σειρά: εlς eνa. 

έκ)εκτόν σuγγριχφέιχ χα.t πα.λα.ιον δ"Ι)μοσιογρά.φον, πού έκ τοίί πλ"Ι)σ(ον πα.ρηκο

λοίιΟτ,σε -:ο•:ιι; ιiγ<J>νοις τοu Ίr.:πικοu κιχτά: -:-ήv 1\Ιικρα.σια.τικ-}ιv Έκστρα.τε(α.ν εlς 
1 Κ ' 'Ι Ι'~ ' ' - .. ' ~"" ιt.., ' ' ~ ' -..-ον ωστοcν •' ισα.Υ, .ιοΊjν, ο οποι.ος μετα.ι;u υ.ΛΛων "-τPOCIJIE κα.τα. οια.φορους '7ων 

πολεμικί:'>ν μα.χών φιΧσεις: 

·ο Τσαγγαp(δης πρόμαχος τώv πεπpωμέvωv τοu 'Έθvοuς. 

ΓριΧφει λοιποv ό Κ. Μισα.ηΧ(ο"Ι)ς, ποu όπωσδ·ήποτε θιΧ ~τcιv ιiπο την Σμόρ

V"Ι): « Βριcr/..6μα.σ-:ε στο Π α.ζά.ρκιο·ι: τον Ίοίιν~ο τοu 1920. 'Ενώ ή Έπι.λα.ρχtιχ 
1Όοcyγα.ρ(8"1) πότιζε τ' &λογιΧ της, δέχεται οcίφvιδιοcστικ~ν τοuρκικ~ν έπιθεσι. 

Έr.:α.κολοuΟεϊ: λuσσιJ>δης μά.z·η ποu 8ι.ιχρκεϊ: έπ ... Ο: όλόχληρες ώρες . Οί ιππεϊ:ς μας 
oέzoν7ClL πvκνά: πvρΟ: Κcι'70: μέ-:-ωί:ΟV κa.t &τ.ό άριστεριΧ. 'Λ ν..-ι.με .. ωπ(ζοuν το 

περ(φημον <<τά.γμιχ έπιΟέσεως» τοu Σα./ ιχλΊj ίιποστηριζόμεvο &.πό πολuβόλιχ 

κοιt πυροβολικο κα.t πού ένισ-χ.ίιετα.ι δια.ρκώς άπό πολλοuς τσέτες ποu κα.τα.q;Ο.Χ
vουν άπο -:-<Χ γίιρω τοuρκοχώρια.. τa πvρομα.χικΟ: σώνον'7ο-ιΗ. Κα.t ό Μισα.Ί)),(δ·r,ς 

έ.ν σvνεχεί~ άνα.ι;ιέρει: << .. , "Oτocv πιΟ: ·ή φιΧλα.γγά. μα.ς ιiπόμεινε χωρtς τουφέκι.ιχ, 
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ΊΙ εuκλd)ς Στρ:τ~ω~χή μ•ηφή, δ τετψημiνο.; έ-/. .\:τπί;Οοu ciγtρωzr,; Στρ:ττηγος 
ΤΣΛΓΓ ο\ΡΙΔΗΣ ΊωciW'fj:; τr,;j Χριστοφόροu, ιΧγλιΧισμιχ τ';,; ~Ιεγάλr,; Π:ττρ!οο:; 

κ :τι όλοκλf.ρο•J τοv • ε>J.ηvισμοv. 
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δ Τ σοιγγοιρίοης στέλνει στον Κονδύλη -:b οημ.είω~ οιύ-:ό: ιι' Η έπιλοιρχιοι μου 
πεζομ.οιχεϊ: προς τοικταο -:ουρκικο τοcγμ.σι., διοιθέτον κοιl πλεί:στα. πολυβόλα. μ.ετιΧ. 

πυροβολικοίi. Σiiς γνωστοποιώ τοίiτο, 5χι διότι φοβοίiμ.ιχι, μ.Ύ)ν ήτηΟώ, ιΧλΜ 
διό-:~ δ&ν δόνιχμ.οιι νιΧ. νιχ·ήσω>>. Κι ό Κονδύλης στέλνει δυο λόzους μ.k μ.ιΟ: πuρο

βολιχρχ(οι σ' έν(σχυσι τοίi Τσοιγγιχpίοη. Κι ετσι χοιτιΧ. τΟ: μ.εσάνυκτοι, τσακισμέ

νοι ot Τοuρκοι ύποχωpοίiν. ΊΙ μ.οcχη τοu Πιχζοcρχιο!: κράτησε ένηιΧ. ώρες. Τρο

μ.ερος την 6ψη, &.γpιος, όρΟος πάντοι κιχt ποιντοu δ έπ(λοιρχος Τ σοιγγοιρίδηc;, 

λ , ' ψ' ' , '' , ' βόλ - ' ο -πο εμ.ωντιχς εμ. υχωνε τους κεντοιυρους -:-ου οιγηφων-:οις τοι ιοι -:-ου εχ. ρου. 

Τ Ο μ.ιiτι -:-ου ά.στpοιπ-/j χιχt ή φωνή του χεpοιυνός». 2 

'Ότοιν δ& δ ΤσοιγγοιpίοΎJς ιΧνεφέρετο κοιl οι' ιΧλλους tλιiρχους τόν Στοινωτii 

κοιl τον 'Αδοιμ.όπουλον, ot όποϊ:οι έπl κει;ιοιλijς της D.-η::; --:ών έμιΧzον-:ο ιΧπό Μο 
- \ - ' θ - ''λ \ " ' έξ, .. ,\. ' \ ο ' σημειοι κοι-:-οι του εχ ρου ε εγε «πως ετσι που ωρμ.ησοιν ι-- τοι γυμ.νοι σποι ιοι 

> β λ I \ •'λ f f I t 7 Ι γ J t Ι ~ ,S. 
οικτινο ο ωντιχς στον ·η ιο, Ύ) ορμ.η τouc; σ οινοιγχιχ~ε ν οιποpΊjσης, α.ν ,1 σιχ•ι 

ιΧνθρωποι οιύτοl η ό ιΧνεμ.ος χοιβάλλιχ στΟ: σ\ιννεφοι». Κοιl περοιιτέpω ό Μισιχηλ(

δης Ο:νοιφεpόμ.ενος εlς τΎ)ν ·ί]ρωιχήν προέλοισιν εtς τιΧ.ς l\ΙικροισιοιτικιΧ.ς πεδιάδοις 

γράι;ιει διΟ: τον Τσοιγγιχρίδr,ν ο--:ι: ιιΣτlς 11 'Ιουνίου 1920 ·η Έπιλοιρzίιχ Τσοιγ

γοιρtοΎJ ένω έκινεϊ:το προς -.η Μεντοχώροι, δέχεται στο '.Α.ραπλΎj πυκνΟι τουρκικιΧ. 

πuρΟ: ιΧπό μέσα σ' ένα. έλοιιώνοι. οι tππεϊ:ι; ά.?~ππε•jουν κοιt μ.& μερικούς έλιγμοuς 

κοιτορθώνουν νιΧ. προσβάλλουν τούς Τούρκους &πο πολλ&ς πλευρές». Συνεχίζων 

δ& ό σuγγροιφείις περιγράφει την πεισμοιτα·Ιjν ιΧντισ--:οισιν τών το•.Jρκων, οι 

όποίοι ιιστο ':"έλος βλέποντας δτι ε!να.ι κυκλωμένοι ιΧπό ποιντοϋ, ύποχωροuν 
>- t β"" - t t'Ι ~ \ ο t t I 
ενω οι κιχ ΙΧΛΛοιροιιοι τους κοιτιχοιωκουν εφιπποι με σποι ισμους κοιι πιοινουν 

πολλοίις οιlχμ.οιλώτους. 'Όσοι Τοίiρκοι κοι-:-ορθώνουν νιΧ. διοιφ•jγουν κιχτοιφεύyουν 

στο ποιροιχε(μ.ενο Μσοc; τΎjς Μεντοχc:>pοις. Μέσ' στο Μσος ή Έπιλαρχιοι τοίi 

Τ σοιγγοιριδη i:γροιψε χσιινούργιες λοιμπρ&ς σελίδες. ~Ιέσοι σ-:-ο Μ σος ot &ντίποιλοι 
ερχοντοιι στιΧ. χέριοι. 

Στ-ή σφοδρ-ή έπέλοισι τροιυμ.οιτιζετοιι τ' ιΧλογο τοίi uπιλιiρχου Ζοιμ.πουλάκη. 

π έφ-:-ει κάτω ό ύπ(λοιρχος χοιl τοϋρκοι στpοιτιώτες τον κυκλώνουν yιιΧ νιΧ. τον 

&ποτελειώσουν. Όρμ.iΧ δ ά.νΟυπ(λοιρχος Ροιuτόπουλος σιΧ.ν ά.στpοιπή μ.έ άλλους 

tππεϊ:ς κοιl σποιθιζουν -:-ούς τουρκοιλάδες πού χ-:όπησοιν τον Ζσιμ.πουλοcκη κοιl 

μέ οιvτοθυσιοιν τον ~pποισε στο &.λογό του ά.νοι(σθΎ)τΟ κοιl τον μετέιpερε στο 

ΠλΎ)σιέστεpο χειpουργεί:ο έπιστpέφοντοις πάλι στΟ πεδ!.ο τ-ίjς μοcχΊ')ζ νιΧ. Πολεμή

ΟΎ)». Άνοιφέρετοιι έν συνεχε(~ κοιι διιΧ. τον ά.νΟυπ(λαρχο Βάο ((ΠΟU πολεμ.« σιΧ.ν 

θηρ(ο στο Μσος κοιt ποu μ.ιιΧ. σφοι(ροι τον ρίχνει κάτω τροιυμ.οιτισμ.ένο)). 

Ε!νοιι ιΧπο τιΧς πολεμικιΧ.ς ήρωικιΧ.ς σελ(δοις ποίι ":Ο 'Ιππικο έπε-:έλεσε τότε 

ίιπέροχους &.Ολους, lνώπιον τών όποίων ot νέες γενε&ς ΟιΧ. διοιποpοίiν κοιl ea έξ(
στοινται, διότι ό κοιτιΧ. μέτωπον πόλεμος δέν f,το εuκολο; έπ~χείρr;σις κιχθω; 

ot πλεϊ:στοι νέοι φοιντοcροι, οτοιν μάλιστοι κοιt κοιθως περιγράφεται ot ιΧντ(ποιλοι 

:!. Δημήτρ-η Σ. Σο.j"7ζοv, Καλ."Σάζοι•rσ; στι} διύ.βu rώι• σlώι•ωι•, ΆΟήνοι, J 970, σ. 51-52. 
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ένισ-ι..uόμενοι συνεχώς ιΧνσιλογοuσσιν δέκα. προς ένα. 'Έλληνα. στρσιτιώτ-ην. Κσιl 

τ-fιν στιγμ·fιν ιΧχόμΥJ ποίι οcνδρες τοu Ίππικοu «ιχνέκοψσιν τον δρόμο τοuς γιΟ: νοc 

οηκώσοu•ι ~ο·ι ΒιΧο έχείνοc ':'ΟUζ φι:>να.ξε: ιι"Οzι, ιΧφ-ί;σ-:-z με κ:χι. σuνεzίσ-:-ε τ-fιν 
~~ ξ ' " ' έ ' < - \ \, I f J I Ι 3'. κσιτσιuιω ι» κσιι οτσιν επ μεναν οι ιππεις •ισι τrJν πcφοuν η απαντησις τοu ,1τσιν 

προστακτικ·ή: <ι~~ς δισιτά.ζω νοc μ' ιΧφίσzτε και νοc προzωρ~σετε>Ι. Κα.t ·ηο·η 
• ... ) .. ι.... - ' ' " ~ ' • ) ' "0) • ~ • εςιιντ ·"IJι--voς πα.ρειχε προς τοuς α:νuρα:ς -:-ou 7'1/ν εντο .τ,ν: << .οι εμπρ•Jζ κοcι 

σ' είιΟυγρα:μμία:. 'Ωραίοι κα:t κανονιχιΧ μπροστιΧ στον έχΟρrJ κιχ~ στον θά.να:το». 

Κα:l ένώ έν τ<;> με-:-σιξύ ό ~lισα:ΎJλίοΥjς ιΧνα.φέρε-;α:ι. κ:χt σ' oc)J.o•Jς uπι.λά.ρzο•Jς 

τοίις Μα:ι..α:ίρα χα:l :\JποcλοοΊjμο, ot όπeιίeιι ciν κα:l τραυματισμένοι έξΥjκολοuΟοuν 
VcX μ&.χωντα:ι έπL Κεψα:λΥjς τών οcνορών 70\Jζ Κα~ VOC τΟUζ δo'YjγOUV σε οcλλεπά.).ληλες 
έπελά.σεις έ;;οcνέρχετοcι. εlι; -.ον Τσα:γγα:ρίδ·ην «ποu πά.ν-:χ έμπρός, σΟ:•ι μuΟικος 

Κένταυρος έοώ πεζομαχε'L, έχε'L έπελα.vνει σcΧ.ν ιΧστριχπΎj έπl κεφα:λ'ης τών τρο

μερών κεντα:uρ(ι>ν του». Κα:l ο-;α:ν gφΟασε ή ώρα της τα:φΊjς -.:ών νεκρών ·~:; 

μά.z·tJς έκείνης κοι-.:αλ'ί;γει: ιι'Ο Τ σαγγα:ρίο·ιις ε./..οcνε μέσα. στο δάσος ιιέπελιΧσεις 

έχ τοu τροχα:σμοu εtς βιΧδην>~ με μι.Ο: tππιχ·fι μεγσιλοπρέπεισι πού Οuμιζε τ-Ιjν 

έπο χ ή τοu μεσαίωνα. 'Όλο το δά.σr;ς γεμiiτο νεκρο•.Jς, κχβα:)J,ά.ρ·ιιδε:; κι. ~ ογσ.. 

Κι δλοι σποιθισμένοι. Γίνεται έ-ι<χοιΟιΧρι.σιι; ~ου δά.σοuς με τη σπά.Ο·η. Κι vστερσι 

περισuλλοyfι τών νεκρών μιχς κοιl πληγωμένων. 'ΛκολουΟε'L ή κη8εία: τών ήρώ

ων. 'Ολόκληρη ή Έπιλοcρχ(οι ποιρσιτιΧσσε-.:οιι έφιτrnη. ·ο έπίΧα:ρzος Τσοιγγοιρί

ο·ης ιΧποχαφετίi με τρεμιΧμεyη φωvη κα:l δσικρυσμένος το•)ς zοιμένοuς σuντρό

φοuς τοu. Κι. ίJστεροι διατάζει : «"Ελξοιτε σπά.Οην καl ποιρο•Jσι.iiστε» . ΣχιΧβουν 

-.ιΧφοuς με τΎ;ν σπιΧΟrιν κα:t Οά.βοuν -;οίις ·ημ·ι;μένοuς νεκρο.Jς. Κι έκε'L, την στιγμή 

α:ίιτ-ήν, eιt κέντιχuροι όρκ(ζονται στΟ: γυμνΟ: σπαΟι&. τους, νcΧ. έκοικ'f)Οοvν τοίις 

συντρόφους των)),J 

Ό Στpιχτηγός Τσιχγγαp[δης όπέpμαχος τijς έλεuθεp[ας και της 

δημοκρατ(ιχς. 

ΔιιΧ τ-~ς ιΧνδροιγοιθίας έπt τοu πεδίου τώv μαχών κο:l χιΧριν τ-~ς έλευΟερίσις 

";'OU χο:Οόλου έ)./.Υjνικοu zC:>pou ό Τσ~γγα.ρίο'f)ζ ιΧ-r~λθε ολα.ς τΟ:ς βοcΟμίοοις τ-~ς 
~-.:ροιτt(ι)";'LΚΊjς ίερο:ρzίας. Ό εuκλd)ς οuτος Σ-.:ροιτ-ηγος με 70 "πσιρ&.μ.ιλλον 

ίJφος καl το στροιτιωηχόν τοu ~Οος, τον όποϊ:ον έπλΎJμμvριζε το ποινεΟvιχον 
ίδεώοες μιiiς κρο:τσιι1Υ.ς 'Ε)J.ιΧδος σεβχσΠ,ς είς .. οίις ι;ιί>.οuς -:-ψ; κα:t -:-ρομερiiς 

είς τοίις έzΟροvς 7Υις •)πΓ,ρξε προσ-ηλωμένος προς τcΧ. χσιΟ·ήκον-:-α. -:-ou, 8ιιΧ τιΧ 

δπο'Lα τον διέκρινε ό ιΧκέραιος zι:ι.ροικτ-ήρ, Υι προς ταϊίτα πειΟο:ρχ(α: Κ<'tL ·η προσή

λωσιc, ύπf,ρξε 8ΎJλονό-;ι &ψογοc: σ-:ρα.τιω-.~κ·Ιj (j)υσιο'rιωμίοc -:ou 'Ε)j;φικοu 
'ΈΟνους, ιΧγωνισΟεlς οι' οσα πρσιγματικώς ήγά.πησε κιχ!. έσέβε"ο δ σεμνος οuτeις 

~τρσιτηγόc. το Y,Ooc;, ~ &χερο:ιότητα κα.λ ιΧφοσίωσις προς τcΧ. ·)ψηλcΧ. χιχΟ+,κοντοι 

:ι ΊΌίί α.ύτοίί, σελtδει; 5'•· 55, 56. 
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-:-oU QπrJ(fJH 8t'J έπ~8έzοντrχ!. έγκC:)μLα:, ά.7οU έ.κzίνο:; εtς τιΧς μ&.zα.ς 8ι~ι<~ήρuττε 
οί iχΟ!!ικι'~ σrrαigf~ ιτ/βο~οται τοι·~ ίιι·δρfίοι•;;. \Η~ έχ των προτιfσεων δ~ τ.ρο~γω

·r~ς -:r);:; Τσχπχρί~·η έο.' &.ν~ρ~γχΟίq: &.ν:χφέρz~ τά: έξ-ης: «'Ο έο.ίλο:χρχος Τ σσ.γγσ.ρ[

S·r,ς 'Ιωά.ν•rης δέον νrk προσ.χοη είς 'Λντισuντσ.yμα:τιfρχ"t)ν έπ' ά.νδρο:χyιzΟί~ έπt τοu 

τ.ε~[r;•; -:-r,ς μ.ά.z·rις. Έ•ι έν~ντ[q: περ~π-:ι~σε~ πρέπε~ νrk κσιτ«ρyηΟn b Νόμος περt 
ο.ρc.:χγω·rr,ς &ξ~<·.Ιμχ-:ικών έ..' &.νορσιγχΟ!q;. Ό εtrι·ημένος Έπίλσ.ρzος 8~ν f,το 

·ί;ϊέ-:-rις φά.λχ·rrος, &λλ' άρz"t)γος προ:χγμ.ο:χτικ~ς λ«ίλιzπος προ τ-~ς όποίσις ο•j8ε•ι 

-ή~·)ν~το νά: στσιΟii. 'Εν τ<}> προσώπ4> τοu 'Επιλά.ρzοu τοuτοu το 'lππικον εuρε 
-:ον '.\ρzηγ6•ι -:ou. Ί I ~ρ«σις το;:; έπιλάρzου Ίωά.ννη Τσο:χγγα.ρίδ"Ι) Οά: σημ.ε~ωΟn 
με zρ•Jσi γρ:Χμ.μ~-::χ εlς -:Ύjν έν8οξω-:έρ~ν σελίδο:χ -:οi:ϊ ΈΙJ.Ίj'Ι~κο;:) Ίππικοuι>. 

'Λλλ:Χ χαt ά.πο έr.ίσΎ)μ.Ον "Ε ιΎρσιφον τοi:ϊ Ά\ρχηγοu τοu rεν~κοu Έπιτελείοu 

Σ-:ρ:χ-:ι;\Όι, '.\νηστρχ-:-ήγοu Κ:χΟzν~ι:.~τη προς το 'Ύ'ποuργε"Lον Στρσιτιωτ~κων, &.πο

οzικ.,.:ιz-:-:χι πόσον ·fι &.ξί:χ -:ο;:ϊ Τσχγγ~?ίο·η ιΧνzγνωρίζετο μ.ετ:χξu τοv στρσιτεu

μ.:χ-:ος. Ι'ρ:Χ.φzι, λοιr.όν, ό κ~Οzνιι~τ-ης &.r.zu0uν6μενος προς το 'Υπο•Jργε"Lον 8ιά: 
, ·r ,~ Λ β, .~. . , • β'"' • - , • ,._ , 

-:r;ν σ:χιr~ρtο·ην: « χμ. ο:χνω τ-.1ν τ~μ.·ην νσι uπο σι"ω uμ.~ν την εςης γνωμ.οιτ~uσιν 

έ~t --:ov ζ·η-:·fιμοι-:-ος τ-f,ς προοιγωγ~ι; τοu vπο τιΧ.ς ~~σ.τχγιΧ.ς τοv Γεν~κοu Έπ~τελε(
ω Σ-:ρ~-:r;i.) ο~:χ-:zλο~ν--:ος σνν-:χγμ~-:ά.ρzο•; τ σχιr~ρίο·η. o·n έξ iiσ<ι.Ι'Ι κο:χτοιφ~(
ν:::-:οιt σr.οιν:.ωc έοόΟ·ι; ε•):κχφίοι είς &.ξιω,J-«7tκ(ιν ozt μόνον -:ou Ίmtt/OU &..λ),ά: κοιί 
otouδ ήπι;τz !ί.λλο•J οπλοu να. (j!Jμμ.εθέξη ΚΙΧL &.ντψ.ετωπ(Cί'(} κινΜνοuς στρσιτ~(ι) 

ταών έπιzειρ+,σεων ι:.~ι; ό &.ν:χφερόμ.ενος ~uντσιγμ.ιzτά.ρzης Τσοιηιχρ(δ"Ι)ς. Αι 

:::•)κοιφίχ~ έr.εζ·r,-:,J'Jν-:eι ύο.ο τ<ιv lδίοu, ιχ•)τr;βοuλως, πεισμόνως κ:χί σιινο:τως. 

'E~i. -;-oi.J πεδίου -:-f.c; μ.~χ·ης &.νέπ-:-uσσε yuzρ~ιμ.(οιν, εύΟνκρισίο:χν μ.έ &.r.ο-.ελzσμ.ιχ
τικότ-tjτ« zως rJ"":O!J ιΧπεσuρθ·η I τρσ.uμ.ιzτισΟεtς βσιρέως έπt τοu πεδ(οu τ-~ς μ&.χης» . 
.λικιχfως iιo~r.ov ό ~-:ρ:χτηγος οuτος έχλ+,Ο·η θQt•λικδ; 'Επίλαρχο:;, οcν λά.βη 

' • 'I οΙ I \ Ο# 00 .). \ ο I I '~ I l \~ -
κ:xνztc 'J7: fJyιν κοιι r,σ~ F -:ο•ι α.•ι~-:ον τοu εο·ημ.οσιεuσz τον . uγοuσ-:-ον το•; 
ιωg -~ έφΎ)μ.ερtς τoi.J KxtρO'J 1\ιjgι•ξ. 

'Υπο τον τ(·:λον «~Ησ. ·ήρωικ·fι φuσιογνωμ(ιχ, ό Lτρσιτηyος Τσιχγκιχρί8"1)ς», 

Ύ; έν iόγ<:J έ?·rιμ.ερίς, μ.ετο:χξu οc)J,ων, έγροιyε: ιιΕίς -:-)jν tστορίοιν των 8εχοcετ~<7>ν 

ποί.εμικ<•>'' &.γώνων τοu 'ΕΙJ·ηνικοi.J 'ΈΟvοuς, είς -:-fιv tστορί~v bι γέ•ιε~ των ύπερ
) i.μ.r.ρων νικ<7>ν τ-fjc; --:ελεu-:-σ.(~ς είκοσιπεντιzετ(α.ς κσιt ,ων έσω•ερικων σπσιροιγ-

~ ι ' - ,. - 1' ι~ ο' ··' I β I ο I Οέ μ.ων η μορφ-η το•J _,τρ«-:-ηγοu σr:ι.γyrι.ρ ι)"lj rι. κοιο:-:χ.Λοι ·rι προεχοuσοιν t:σιν, σιν 

-;-ψγ,c;, ~6ξ·r,ς ΚσιL ά.ρε,'f,ι;. ηJ iiπλc.ν '70 f;ΠΟί.Ον έr.ρο-:ίμ.·φε τότε δ Τ σα.γγ~ρ(οψ;, 
-:-b "lmtικόν, έ.zει μ.(ιχν πο:χλιχιά:•ι έr.ιχήν πσιρ!Χδοσtν. Ό Τσοιγγιχρί8"1):: είς το•)ι; 
~ - )' f ο \ .ι ' "\ μέ ....l > I \ οεκrι:ε-:εις πο .εμ.οtις κοι-:-ωρ ιι>σε νσι εuρη επιzνει,,ημ. ν ως , ,,ν εuκσ.ι.ρισιν νσι 

ο·ημ.ιο•;ρ·Γfιιτ:η -:-fιν vεωτέραν uπέροχον Ίστορ(σιν το\; Έλλ-ην~κοi:ϊ 'Ι ππικοu. Εlς 

-::Χς r.z~ιά.οχς 7~C \I οικεόονίσις Κ7.L τ-'fις "1 ικρίiς 'Ασ(ο:χς ot άλο:χλσ.γμοt των tππέων 
-:r:ι'J, -:rΛς όο.οίι:.ι•Jς μ.ε -:ο r.tχρά.~ε~γμ.ά -:-o•J έvz·}·jzωνz, ό άτρόμ.Ύ)-:ος έκε"L•ιος ~yfι-

τωρ άς;>ύπvισεν, oύzt ιΧπιχξ. την μ.ο:χκρ•;ν·Ιjν -ίjzω τ<7>ν &.pχιχίων 'Ελλ"Ι)vιχωv κιzι 
llu~.:-ι.•ιτινι':">ν Οριά.μβων. 

' \1 λcΧ. b ά;:σ.ρά.μ.ιί).ος οu-:ος i:πr.ο:χρzος έγνώριζεν έπ(σ-r,ς χο:χt •ιά: πεζομ.7.χη. 
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οτιχν Yj εt8αώ~ κιχΟωρισμlνrι ~ρaσις τοu οπλοu του ciπεχλείετο. Κιχt το έλλrινι
χό•ι JJ εζικόν ciνεγνώριζε τον Τ σιχγγιχρί8τ,ν ώς ένιχ τών ciξιωτέρων cruν!>:Ολητών 
του εί.ς -.ούς 8uσχ6λοuς καl πολuκυμciντοuς ά.γC:ινας, τοuς δποίοuς 8ιεξήγαγε 
χατιΧ. -.ην 8εκιχετ(ιχν τώ•J πολέμων. ' 11 uπέροχος &ξία τοu ώς πολεμικο\ί cΧρχη
γοu ciπε8ε(χθ·ΙJ κuρ(ως, οταν ciνελθων ε!ς -:-fιν βιχθμί8α τοu '.\νω-.έροu &ξι.ωμιχτι
κοu, &:.νέλαβε κιχτιΧ. -.ιΧ.ς έπιχειρ+,σεις -.ου Σιχγγαρίου την 8ιιΛχησι•ι μικ-.ου cir.ο

σπάσματος, 8ι' oiJ έπετέλεσεν ά.ληθινοuς άθλους ά.ν8ρείιχς, ά.δαμciστοu κιχρτερι
κότητος κιχl πολεμικΎjς τέχνης, &.Ολους τοuς δποίοuς Oci ένθυμΎjται πciντοτε μετci 
θαuμιχσμοu όλόκ):ΙJρος ό 'Ε)J,ηναός Στρατός, κιχt •οuς όποίο•Jς οιb/.ο·~εν ό 

βιχρύτιχτος -:-ριχuμιχτισμός τοu XIX':"Ct την σχληριΧ.ν μciι.Υιν πού έδιδε ε!ς το Κιχλέ

Γχρότο. Ot ξένοι πολεμικοt ciνταποκριταl έγγραφον τότε εtς τον εuρωπ!>:LΚΟV 
Τύπον: Το Έλληνικον Ίππικο μέ ενα 'Επίλαρχο ·ήγfιτορα τον Τσαγγαρ(~ΥJ" 
&yωνίζε•ιχι, έπελιχύνει, cηtορπίζει -:-ό δέος εtς •οuς έχΟρο.Jς, νικα, θιχuμ:χτο•Jρ

γεί:>>. 4 

10 γενναϊ:ος του 'Έθνους ά.μύντωρ l:τρατηγός Τσαγγιχρίο·ΙJς κατέστη δλο

ψύχωc:; πρόμαχος τών έΟνιχών δικαίων, έμπλεως τών όνείρων καt τών πόθων 
τών II ανελλf,νων. Ί'πηρέτησεν εύόρκως κιχt έ-.ίμησε οι~ -:-ών ci (C:)νων -.o•J -.ό 

Στρciτ:::uμα χαt την ά.ποστολήν του. 'Υπϊjρξε τών ·~ρώων δ ήρωικc~τερος κιχί 
τών uψ-ηλώv της ΦuλΊjς μας !οιχvικών δ !8ανικώτερος πρόμαχος. "ΟΟεν κzt 

δικιχίως ci•r'ηλθε το uψιστοv τ-ϊjς στρατιωτικης tεριχρχίοcς &ξίωμ:χ το~ Σ-:-ριχτηγο;;, 
τό όπο!:ον κα.l πολυπτύχως έτίμΥjσε κa.t είς τci π:::δίιχ •ών μιχχών κα.l ώς Σ-:-ρrχ.τιω

τικος 'ΛκόλοuΟος εtς την Σόφιιχν κιχt ώς Φρούριχρχοι:; 'Αθηνών. 

Ό Τσαγγαp{δης uπέpμαχος τών Δημοκρατικών θεσμών. 

Ό τετιμημέvος οοτος Στρατ-tjγος uπϊjρξεν ώσιχ.ύτως εvας πιστός, ώς έμφιχ.ί

vετcχι, λciτρης τΥjς Δημοκριχτίιχς ε!ς τ-fιv Έλλciοιχ, έvΟιχ &πο τών ciρχαίων χρόνων 

uπϊjρξεν ιχuτ-η !δεώο·ης θεσμός. 'Αποοεικν•jε-:-αι βιχσίμως οτι ό Τσιχγγιχρίοης 

ciντέκειτο προς τbv ά.πολuτιχρzισμόν κιχt -:-fι•ι διχτατορίιχ.ν, ciντεμciχετο οέ οu-:ος 

οίοvδ+,πο>ε, οστις Ooc έπιχειροϊ:ίσε τ-fιν κιχτάλuσιv -.ης Δ·ημοκριχτίιχς. Ό Ί'σιχγ

γιχρίοης &.vτέστη κατιΧ. 1\Ιciρτιοv τοu ιω:J, συνταγματciρχης -.ότε χιχ1. δ~ο~χ-ηdjς 

τΥjς ταξ~ο:ρχίcχς Ίππ~κοϊ:ί εlς \ciρ~σσιχv, ένιχντίον το\) προσωπικοu του ιpίλοu 

Στριχτηγοu Πλιχστfιρcχ, ο-rο:ν ο~τος έπεzεtρΥρε το πριχξιχόπl)μά 't'OU uπέρ τοu 
κόμμιχτος τών Φιλελεuθέρων (τών Βενιζελικών), οι6τ~ έχιχσε τοϊ:ίτο τοcς γενο-

' ' λ ι 'f·1. ι 1 
' Π ) ι Ο'λ ' ' β 'λ '1- ι μενιχς εκ ογιχς. « Ίι νυχτιχ που ο ,σιστ-ηριχς ε rισε νιχ. επι ιχ. ει οικτατορια 

γιοc νci σc~σε~ τη ~ημοκριχτίο:, τό Β' Σωμα Σ-:-ριχτο::> πο•) ε!zε τ-/jv έοριχ τοu σ-.ή 

Λιiρισσιχ, ίιπfιρξε -:ο μονιχοικο τ.οu ά.ντιτcizθηκε. Ό σωμο:τciρzης στρατηγός 

Πετρίδ-ης &πο την πρώτη σηyμ·fι ε!οοποίφε τον έπίδοξο δικτάτορα οτ~ ιχuτος 

'•· Έφr,μ. Κ1jρι•ξ, ΚιΧιpιιν, 31 .8.1 939. 
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δ
~' - , ~, , .,ι 1.. , , ~ , , , Α-
ε σ-;μ.?ωνο!Jσε κιχ.~ οε•ι σuν-:-ιχ.σσε-=ιχ.r. μ.~., -:-r;!J. \~ι. η ιχ.τ.οι;;ιχ.σ-η 70u στηριχvι1κε 
· · ι - τ ·~ · · ' ι!. ψ • " ι · στη σ":'ιχ.σ-ι; κuρ ως το•; σιχ.yγσφιοη ποu ιχ.πο?:χσισ-:r.κ:χ ;;;στρε ε τ:χ r;π ,:χ κ:χι 

TOC &J.ογ:χ 7'7jζ τ:χξr.σ.ρχ(:χς ένα.ντ(ον τοu ΚLV'ήμ.α;τος». S 

'll ά.ποιr-:χσr.σ-:r.κή σuμ.π:χρά.σ-:-:χσr.ς -:-ou Τ σ:χγγιχ.ρtδ·η προς τον στριχ.τ-ηγο•ι 
ΠετρίδΥιν σu•ιετέ).εσε ώσ,ε νοc κιχ.τιχ.ρρεύση τό'ε ,(. κίνημα κ:χt ό Πλιχ.στ-ήρ:χς νci 
διιχψύγη είς τον Λίβ:χνον. K:xt τοuτο, π:χρ' ολον πού έφημ.ολογεϊ:το οτι. ό μ.ιχ.χη
-:-ικος πά.ν-:-ο-=ε Τσ:χγγ~ρίδ·ης «Υ,το σciρξ έκ 7ίjς σ:χρ;ι.ος -=οϊ:ί βε•ιιζελισμ.οu», ένώ 

μ.<Υ.λλον δ πεr.Οιχ.ρχημ.ένω; χα.!. σuνε":'ός οtίτος σ'ρ~-=ιω,αος εuρίιr"ε-:-ο uπερ&.νω 

τι7)ν κομ.μ.ιχτικών έν Έλλά.δι ποφσ.τ&.ξεων. Διότι πώς ~το 8uν:χτόν, έφ6σον ώς 

iσε<•ψf.Οη βενιrελ~κος χ. α!. «στενοι.:: προσωπικός φίλος -=οϊ:ί I I λ:χστ-ήp~ νοc μ.ΊJ 
σ•ψβάλ?ϊ εl.ς ,;ι χ.ί,-Ιjμ.α κ~t πως το Λο:·(κ(. κόμ.μ.α «δ~~7ήρησε τον Τσο:yγοιρίδη 

στο στρ:χ-rο κ:χt στ-η Οέση τοu»; 'Λφοu κ:χt ό στρ:χτηyος Κον8ύλης 5τ:χν ά.νέλο:βε 

7'ήν έξοuσ(:χν ~r.εΠ,ρφε τον Τ σιx.yyo:pί~YJ" είς τ-/ιν Οέσιν του, ένώ ·i)o"') είχε προοιχ
zΟ·r. ΟοJ":'Οζ κ~r. μ.έzρr. -:ό 1937' κο:!. μ.ε-:-ci τήν οικτα.-;ορί:χν ~Ιε,α.ξii ίιποσ-;ρά.τηγος 
τότε ό Τσιχ.yγιχρ[δης, ~το διοι.κητ-}ις της 12'1)ς Μεραρχίας είς Κομ.οτην~ν. Κιχt 

άκόμ.·η μ.ε &λλην ά.ντιποιρά.Οεσr.ν άπο πα.p&.yροιφον 8ιηγημ.ο:τοyρά.φοu ·fι κιχt ο·ημ.ο

σ•.rηρά.φοu οι~φα.ίνε":'οιι Υ. ά.β:Χσr.μ.ος κ:χt ά.ν-;ιι;;:χτικ·}ι ά.ντu.η·~r.ς, 5-:ι άπο.-ελοuv 

ολα είκ:χσίες διci 7/ιν ~Ύ;Οεν κομ.μ.:χτικ·/ιν τοποθέτησι.ν τοu Τσοιyγ:χρίο·η κοιt οτι 

ο"λοπλοκίαι μ.iiλλον έξuφά.νΟησιχν κιχ-:« τοϋ Στριχ.τ-ηyοu oιci λόγους ά.ντιζηλίιχς. 

'_ \ν:χφέρε-::χι, /.οr.τ.όν, c;, .. ιι-:ο κ:χ).οχ:χϊ:ρr. έχεί.νης ":'"'ίjς χρονι~ς γ(νοc•ι τci έ.":'"'ήσισ.. 

μ.εyάλιχ. γuμ.νά.σια τοu έλληνικο•; στp:χ-:οi:ί σ.-η Μοcκεοονία-Θρά.κη. Ό β~σιλεuς 

τci πα.pηκολοVΟ·ησε ά.π' οcρχ=ης μέχρ~ τέλους. Κοιl ~pΟε σέ έπιχφ~ με δλοuς τούς 

OC'J<:)":'εpou~ δr.οι~Υj-:ές, σωμσ..-:άρzες κιχl μερά.ρχοuς. ( ... } Ό πόλεμος σuσσώ
ρεuε τci σύ•ινεφri -:ou σ-:b•ι όρ(ζον":'ΟC κcΔ ό rεώργιος Ο± έπωμ.ί.ζον-:σ..•ι τελr.κci ":'Lζ 

μ.εγσ.λuτερες εuΟ•.Jνες οτιχ.ν Ο« ξεσποuσε. 'Έπρεπε λοιποv νci ~ι..ει έπίγνωση της 

ίκσ.ν67'1)7Ος τώ•1 ά.ξιωμ.α.-=ικών μ.Ε: τouc; όπο(ο•Jς Ooc σuνεργά.ζοvτιχν. 'Έτσι eχοcνε 
' ·~ ι ι ' ' t \ \ ' 3ι.. μ.ιοι ιοιαι,.εp·η σ-;ν::ιν7Ιj17ΊJ μ.ε -:-ους σ-:-ρ:χτηγοuς για; ''~ ιrι..·ημ.α-:ισει προσωπικΊ1 

γν<:>ση γιci τον χιχ.Οένιχ.!Ι. 

« ... J\IE: eνσ..•J ά.πο :χu-:ού~ ~ιήρκεσε -:έσσεριι:; ι~pες. Ό β:χσιλεύς έντuπω

σιά.σΟ·ι;κε ά.πο ;ον ά.ξιωμ.ιχ.τικο σ..•';7όv. '. \ ν+,κοντοις fJ":O ίτ.πικό, είzε ε•jρύ-=α.τη 

γενι.κΎ) χιχt στρα;-:-ιωτι.κ·fι μόρφωση. Ι<α.t ό rεώργιος σuζ·ήτ-ησε &νετσ.. ολοι τci 

στρσ..-:ιωηκci προβ/-ήμ.σ..-:-οι μ.ιχ.ζ( τοu ':'OU πιχρόν-:-οι.:: κιχt τοu μ.έλλοv":'Ος. Έπιβλη

τr.κοι.:: άλωστε σuμ.πιχ.θ·ί;ς. μ.έ είιγΧωτί.σ.. Οε-:-ικ/ι πού -:-ή•ι ~~άνθιζε σ-:έρεη έτ.ιzεψrι
μοιτολογί:χ, ;) Τ σοcγγοιρί.8·ης γο-ήτευε τον σuνομ.ιλη.-ή τοu. Ko:t ό β:χσιλεvς ο-:α.v 
άποzωρίσΟ·ηκα.v, είπε στον γεν ι κο έπι.-ελά.pχη 0"7ρ:χτ-ηyό ι ι οιπά.γο: λuτός δ 

ά.ξιωμ.:χ-:ικος εΙνιχ.ι έξα.ί.ρε-:ο~ κιχ!. τ.ρέπει νιΧ. τ.ροωΟΥ)Οεϊ:. .λέv νcιμ.ί.ζετε κσ..l σε'Lς. 

5. 'Εφτ,μ . • llακιδσι·lα, μuΟιστοp'Ι)μα-:-ικ-/ι συνέχεια ur.' &ρ. 190 με :"[τλο: • 1936 ·ή 
~τ, λίιγιιύσ-:-ι:.•J, 1967 t, 21 'Απριί.[οu, δύο μχκρt; δικ-:-α':'ΙψΕες•, Θεσlv[~η. Ίανο-Λριος 1980 
σ, G. 
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Ό Πcχπciγος σvμ9ωνc,Uσz κοc-;~ ά.ρχ·fι, ε!ι..z Ομ.ως κi1:ot~ έπ~'?·jΧ~ξ11 λό·yω -:-ηζ 
πολι~ικ:ης προ·ίσ-:-ορίιχς τοi3 στρ~τηγοu Τσιχγγ~ρί~ΊJ· ,. 11 -:-:χ ν β:.νιζελι.κ:ης προ&

λεuσης. κιχt μόνο λόγω τ-rις ίξιχίρετης σ~ρcχ-:-ιωτιχ.Υις σ-:"ιχ~ιο~ρομιχ:; τΟ'J ε!zε 
δι~τ-ηρr,θεϊ: σ-:-ljv έν&ργειrι. r.χρό: -:-ο r.:χί.:χιο8ημοχ.ρ:χ-:-αο r.:xρ:::i.Oόv -:-o•J. Κ:i~ι 
r.οιροcπιfνω μιfλισ-:"οι: Tou ιlνέΟεσοcν χιχt ~ιοίχ.ηση μερcφχί:χς έπt 4·ης Λύγο(ισ~οu, 
μολονότι στο πρόσφοcτο πιχρελΟi;ν είχε 8ριlσει σ<Χν ιlκοίμ·ητος φρο•;ρος Κ:Χl δπe
ρ:χσπισ-:-fιc; τ<.ιG χοι•Ιοβοuλε·.>~ι.σμο::ί».6 .li:·ι r.ρόχ.ει.~:χι. όμως voc γίνη έY-:oc::iO:x 
ιΧ•ιιfλuσι.ς οι' tXiJ..ων ιfν':'ιπο:ρ:χ0έσεων -;ων ά•Jτιφοcσεων -:-ou οcγνι~στοu σ"J'J70CΚ70U, 
ό δποϊ:ος είς τ-Ιjν προσπάΟειοcv τοu ν<Χ παροuσιοcση τον Τ σιχγyιχρίδην ώς οcνχμει
χΟέvτιχ είς τ-)ιν χίνΊjσιν πε;:.t ιl•ια~pοϊ:-ίj; -:-~:; 8ιχτ:χ-:-ο;:.ί:χς -:-f,ς 1ι:ιjς λ•jyo·Jσ-:-o•J. 

O't'O'V ό έν λόy<:> σuντ&.κτης ιiνοιφέρει έν σuνεχείq. fJτr. όμιΧς πολιτικών πο•) σιΝε
στf,Οη ιlπο ':'ο Λιχϊκον κόμμ:χ ~ι<Χ τ-ljv ιΧνιχτρ"ϊ;"/jν τr;G λlε~:χξa ur.b τον ΓΙ έ-:-ρci'/ 
Ροcλi<ι;ν, ό i:δr.oc ό Πέτρος Ριfλi·r,ς «Ζ.ν!1. μεσ-r,μέρι το\ί '.\πρι).ί(J•J μi: -:ο -:ριχί:ν<J 
έφΟιχσε οτ-fιν Κομοτην·ή. Κο:τεuΟίινθτιχε στο σπίτι ένος φίλοu τοu, Ι:ίποu σΕ: λίγο 
έφΟιχνε ό μέριχρχ.ος Ί'σιχγγ:χρίδ·ης)> . ·.\ -po;,J ό Τσ:χγγ:χρίο·r.: <ι~-:-ο:ν βεν~ζελ•.κ·Ιjς 
r.ρo&i εuσrρ> πώς fι-:-CJ 8u•J:>:-:-ov 'Ιό: πρCJσεγγιrιΟ'η ιl;;rJ -:CJiκ. cίνη<;>ρο•J(J\Jν7οις • \:χ!:
κοuς τοtις Γl έτρον κιχt Περιχλ·fj Ι )&.ίλ·η . -:-ον }:;τ . 2:τεψι.ν6ποuλον .η τον Κ. Βερ
ροι6ποuλον; 
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Είχε την &πέροcντον έΟνικ~ν εύτuχίιχ.ν ώ, νικητ-1)ς είς τ-Ι)ν μά.χην τοu Σοcy

yαρίου ν& είσέλθη τροποιιοuzος είς 'Άyχυροcν i. έλευΟερωτης τ-'ης Προίισης χocl 
τ-'ης Φιλα~ελφείας. 'Αλλ' ένώ με τοίις άνοροις του ένοcτένιζε προς την 'Άγκ•J

ραν έτροcυμα.τίσΟη ό yενναιόyuχος 'Ίλαρχος Τ σαγγαρίο·ης σοβαρώς. Εtς n ρό-
λοyον τοu συγγραφικοί) τοu έργου «Δορuλαιον-Σαγγά.ριος>> ό πρί·r/.ηy Άν~ρέιχς 

τ-ίjς Έλλάοος έκφράζετοcι μετ' εύγνωμοσίιvης οι& την ~ρωικ~ν προσωπικότητα. 

-:-ou Τσιχγγιχρίοη, ό όποϊ:ος μάλιστα. κιχl οτοcν κιχ-:-όπιν ό πρίγκ-ηψ Άνορέας 

έοικά.ζετο ώς &νοcς έκ των δπεuθίινων rijς Μικροcσιιχτικ:ης συμφορiΧς, ό Τ σιχγγοc

ρίοης έν·ήρyησεν uπερ τ-'ης &θ4>ι:)σεως τοu πρίγκ-ηπος ίιπο τοu Στροcτοοικείου. 

Κοcτά: τ-Ι)ν έσωτεριχ~ν έξέyερσιν τοu 1922 ένώ οι-ηίιΟυνεν οuτος το πολιτικον 
Γρα.φεϊ:ον της Έποcνοcστά.σεως &νέλοcβε τ~ν οιοίκ-ησιν συντάγμοcτος είς τον 
"Εβρον προς περιφροίιρr;σιν τών έΟνικών συνόρων. 'Επίσης κοιτά: την τιχριχχιΜη 

περίοοον rijς πτι:>σεως rijc; οικτοcτορίοcς Ποcγκά.λου οιέλuσε οιάφοροc τά.γμιχτοc 
ώι; τοu Ζέρβοc κoct τοϊ:ί Δερτιλη, έξοcσφοcλίσιχς συνοχ~ν κoct -ήρεμ(οιν εtc; το Στρά

τευμα., οιά: ν' οcποχο:τιχστιχοη χιχt μετιχξu τοu τετοcροcγμένου λο:οu ~ yιχλήvη. 

Τ ο 1927, ώς Φροίιρο:ρχος Άθψών, οιοcτηρών ό Τ σιχγγο:ρίοης δπο τ&ς 
οιοcτιχyά.ς του στριχτιωτιχον &πόσποcσμιχ ποιρά: τά: Πιχλιχιοc 'Ανάκτορο:, έπεοίωξεν 

έπιμόνως την οιά: Νόμου έπο:ναφορά:ν είς το Στρά.τευμοc ολων τών οcποτά.κτων 

οcν7ιβενιζελικών, μετιχξίι τών όπο(ων χοιl ό στροcτηγος Ποcπά.γος, κιχl πιχριΧ την 

ά.ντίΟεσιν rijς Κυβερνήσεως ότι Οά: έοημιουρyεi:το &νοcτοcροcχ~ είς τον Στροcτόν, 

ό Τσοcγγοcρίοης -ήγγυfιθη ότι οεν Οά: οιεσοcλείιετο 'ή τά.ξις. Kocl τό έπέτuχε. Ώς 
στροcτιωτιχος 'Ακόλουθος κοcτόπιν (1933-1936) τών 'Ελληνικών πρεσβειών 
Αύστρίοcς, Οίιγγοcpίοcς κocl Βουλyιχ.ρ(ας με eοροcν την Σόφια., συνετέλεσε οιά: τών 
ύπ' ιχύτοϊ:ί πιχριχιr;{εθέντων πολυτίμων ύπ-ηpεσιών είς την ύποyριχ~ν τοu Βοιλ

κοcνιχοu Συμφώνου. 

Έκτιμών ό Ι. Με-:οcξiΧς τ-Ι)ν λοcμπριΧν στροcτιωτικ~v στιχοιοορομίιχ.ν τοu 

τ σαγγιχ.ρίο·η χαt το &μεμπτον πιχpελΟόν τοu, έκά.λεσε τοϊ:ίτον οιά: ν& τοu οcνοcΟέση 

το ίιποuργείον Στροcτιω-:-ικών. 'J\J.J.' ό πιστός, ό &γvός, δ ά.κριχ.ιφv~ς ύπέpμο:χος 
τοu Κοινοβουλεuτισμοu κοιl τώv λαtκώv έλεuθεριώv, ό ίοοιvικος τών οημοχρο:

τικών θεσμών πρόμαχος τ σαγyοcρίοης ά.πέρριψεν ά.νενοοιά.στως την πpότασιν 

τοίί i\lε-:ocξei. 'Η άρvησίς του δμως έχίνησε τιΧς ύποψίας τοu τό-:-ε οικτιχτορικοu 

κο:Οεστώτος, το όποϊ:ον κοιt έξέλοcβεν ώς uποπτον την ά.πένοcντί του άpνησιν. 

Κιχt οzι μόνον uποπτον &λλοc κιχt έπικίνοuνον οι« VcX οιοcτά.ξrι τοϊ:ίτο, χο:τ' ά.πόφοc
σιν στρατιωτικοu Συμβουλίου, την ά.ποστρά.τεuσιν κocl έξορ(ιχ.ν του πρώτον είς 

την Σίφνον κoct κιχ.τόπιν είς Ίκα.ρίοcν. 'Όταν οε &πο έπιφαν:η οημοσιοypάφον 

·ήρωτ-fιθη προσωπικώς ό Μετοcξeiς ώς προς την οίωξιν τοu έπιλέχτοu ά.ξιωμοc

τικοu τοίιτου εΊπε: -"Εχει μεyάλον κίιpος είς το Στρά.τευμοc καt φοβοuμοcι 

μ·ήr:ως r:ερl ιχίιτόν συσπειρωθοuν άλλοι ουιrηρεστημέvοι ά.ξιωμοcτικοt χoct ένερ
-yήσουv προς ά.νοcτροπ-Υjν τΥjς κυβερνήσεως. Δι' ιχίιτο χoct ύφ' οtασοήποτε συν

θ·ί;χιχς θ& πρέπει VcX πpοστοcτείισω την κυβέρvησ(ν μου». "Αν κoct το Συμβοόλιον 
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ΈπtΚF«-:"είοις, προς το όπο'Lον δ Τσοιγγιχρί~ης ~ι&: τοu ~ικηγόρου του Θ. Τσά.-:"σοu 

προσέφυγε έχήρυξεν ώς cΧκυρον την ιΧπόι;>οισ~ν τοu στροι-:-ιωτικοu Συμβοuλίοu, 

ή ~ικτιχτορίοι πιχρέμεινεν &νέν~οτος κσιl -:-ο οιά.-:-ιχγμσι ~ης έξορί«ς έπεβλήθη 

ίιπο σιvστηροίις όρους έπιτηρήσει:>ς του. "Οτσ.v ό στρσιτηγος Τσ«γγσιρί~ης ήσθέ
ν-ησεν εlς τήν έξορίσιν χοιt δπο κοuστω~ίσιν μετεφέρθη εLς το έν 'Λθήνσιις νοσο

κομε'Lον «Εuο:γγελισμός>>, οιJτε το ε!οος τΎjς &.σθενείοις το•; διεγνC:>σΟη μήτε κ~v 
τοuτο έχοινοποι·ήθ-η, οιιΧ νιΧ πο:ρο:μείνη σχοτεινο το σ-ημ.ε'Lο τών ο:tτίων ήjς 

ιΧσΟενείο:ς του! 

'Ένιχ κο:l μόνο σιιμπέρο:σμ.οι συνά.γε-:-ο:ι έν τοό-:-ων ότι ό Τ σο:γγο:ρί~ης ίιπ-ϊjρ
ξε μtν ύπέρμοιχος τοu ΔημοκροιτικοiJ πολιτεvμο:..-ος έν ο•)οεμι~ ot περιπτώσει 
1 .....l ~ > ' Ι ) - ' ' • - ' 'Υ ' uργο:νω, •1ς οι ιχνο:-:-ροπην πο ,ιτιχων κοι-:-ο:σ-:-ο:σεων κιχ ι ως ..-ου..-ο εικο:.,ετιχι εχ 

τών ώς άνω ~ημοσιογρο:φικών περικοπών. Προσ-ηλωμένος πάντοτε εtς τήν 
<,J. λ' > ~ο )'/>/ λ' 6 ξ' - - > I υψ-η ·ην ο:ποστΟΛ"'Ι)ν τοv, ο:οικως περιε ηφ η μετιχ υ -:-ων κινημ«τιων εχεινων, 

οtτινες κσιι χωplς βεβιχίως ν&: το κιχτοpΟώσουν, έπεοίωξιχν την &.νιχτpοιrfιν τοu 

δικτο:τορικοu κιχθεστώτος Μετοιξ&. Διότι κιχτ' οuσίοιν κινημοιτία.ι ύπ-ί)ρξοιν τιΧ 

μέλη τών πολιτικών όμά.οων ύπο τον Πέτρον Ράλλη, τον 'Ανορέιχ Μιχσ.λιχκό
πουλον όστις ήθελε χιχl τήν πρωτοκο:Οεορίιχν, τον Γει~ργιον Πιχπιχνορέου κοιl 

ιΧλλοuς &.νιχζ·ητfισιχντιχς <Χνοιτροπεϊ:ς τΥ,ς οιχ-:-σ.τορίοις έντ?Jς τοu Σ-:-ροιτεύμσιτος. 

ΔιιΧ νιΧ πληρώσουν το τίμημιχ τών πολιτ~χών μηzα.•Jορριχψιών κιχl &.ντικα:θε

στωτικών ένεργειών cΧνώτεροι ά.ξι.ωμιχ-:"ιχοl με-:-ιχξύ τών όπο(ων χοιl ό Τ σοιγγοι

p(οης, τον δποϊ:ον ή οικτιχτορίιχ έξιχπέστεtλε•J είς τ-fιν &.πομόνωσιν, ~ι· έξορίσ.ς εtς 

Ίκοιρίοιν, δπο &.στuνομικ~ν σιινοοείιχν. Τ~ν ίοιιχν ~χην ε!χε κιχl δ στρσιτηγος 

Μιχτά.λιχς κιχl οί Συντιχγμσιτά.ρχιχι 'Λ ντωνόπουλος χσιl ό χιχ-:-όπιν ·ί}ρως -:-ί)ς 

Π ίνοοu ΚC:>στιχς Διχβά.κης. 

Τριχγιχον δπ-ί)ρξε τό τέλος ~ιιΧ τον εuκλεη Στριχτηγον Τσιχγγιχρί~ην. Ό 
&.κιχτ&.βλητος τών ήρωικών μοιχών πρωτοπόρος, ό οuνιχμικος κοιι ά.Μγιστος 

fιρως τΎjς 1\Ιικpιχσίιχς έπbψωτο ν' ιΧσΟεν·ήση εlς τήν έξορίιχν, νιΧ κλονισθ7j ή 

πολύτιμος ύγιε[ιχ του &.νεπιχνορΟώτως κο:l ίιπο --:ο βσιρύ ιΧγχ,ος της έξορίοις. Ό 

&.κά.μοιτος σχληρος χιχt &.γέρωχος Στρατηγός δεν έπρόχειτο νιΧ έπιζήσn. οι&: νιΧ 
σιινεχίση θρισιμβεuτΎ)ς χιχι χοιτιΧ τών Ίτο:λών με-:ιΧ όχτά.μ.ηνον εlς τΎ)ν Π ίνοον. 

Εlς ήλιχ(ιχν 68 έτών <Χπέλειπε τήν ύστά.την πνοήν τοu τήν 31ην Μο:ρτίοu 1939. 

Τοιοίίτον ~ρο:μιχτικον τέλος ε!χεν ή έξοχος ιχuτη στροιτιωτικ~ Φυσιογνωμ[ιχ. 
Ό l:ν~οξος οίίτος βλιχστος τΎjς ·ήρωοτόκοu Λιχπήθου έπεσκέφΟη την γε•Jέτεφ&.ν 

του το 1911, το 1922 (Όκτώβpιον μe &.νιχρρωτικ~ν ιΧοειιχν) κιχι τb 1030. 
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ΛΑΠΗΘΟΣ 

ΘE.\:\INI'lhO ΦΤΣΙΚΟ'\ llJ·:r•IBAA.t\0 

Λάπηθος! Π ρο~ιι:Μι:ι:; -.ών Λα.πηΟίων πόλις! Όνειρώaηc; πpογονικ~ Γ:η ! 

Περιοχ:}ι κα.ι τόπος ποu πi\r1μμ•.Jpιζα.ν &πο γο·ητεία. . . . Τόπος Οεοιμα.τικό~, 

άνΟόΙ.οuσ-.ος, 8pοσοβ6λος, μα.γεuτιχός! Λιχος ξ•.Jπνιος. εvχσ.pις, ~pοιστ-ήpιος, 

ς;ιλότεzνοc;. άχοι-:σ.τ.iιν-Ιj<οc;, προο~ευτιχόc;, <(ίλεpγοc;, φιλομα.Ο~ς. φιλότιμος, 

άγέρ:χσ-.οc;, zρισ-.ι:ι:•ιικός, <?FrΝr,μ-χ-:ισμέ-ιο:;, 'ΙΟ'J'Ιεz·f,ς, φuσιoλct-:ρ"fjc;. Ριζωμέ
νο:; έκε'L άπο z•.λιε-:-ι;ρί~εc;. Δοσμέ·ιος c;. α•j-:ό -:?ι•ι -:όπο, σ' έκείν·η -;-}ι•ι περιοzΥ) 

.-r,ς πολuπα.Οτ,ς Kuπpou ~.πCι -.σ\.ις 'λzαιοuς κσ.t -:ο•):; λα.κε8σ.ίμονες ... 

'Π χεντρική, βχΟιjσκιο:;, Κ?:'t"ά.ιp•ιτο;, 8ροσερ+, ρεμ~τιά τr.ιij Κει;ιχ/.οβρύσοu ~ δr.ot-x 8ι-χπο-.ιζει 

τ'i]ν Λά.;τηΟr>. 

Λάπηθος! 'Ένιχ πλο•)σιrJ ψυσικC. μεγιχλεισ έλκuστικό, «νΟόλοuστο, &.έρινο, 

θαλοισσοφ(ί:ητο, κσ.τοcπί:ΙjΚ7ικό . . . ΦuσικC.ν περιβi)J,ο r.' άγκctλι:ι:ζε f.νoc /.α.ό 

πρω-:ι:ι;;όρο. έμwιεuσμέΨι, ?ι.γέρωzο, τ.ρόθ·ψa. ά;:ι:ιφα.σισ-:αόν, uπερ·ήψανο. Λα.

C.ν δσσμένrι σ··)J κσ.Ι.i.ίμορφο κ:ι:l Οε:ι:μ:ι:-:ικό ?'Jt:;LΚ;Jν τ.εριβ!ΧΙJ.ον . . . 'Ένα. φα.v

-:οcσμα.γορικό ;;εpιβctλλον ;:οι) τ.λιχιι:;ίωνε άξιόλrηο, ρ(t)μα.vτικό, Οα.uμ«σιον τόπο, 

ποu f:κρuβ::: μέσα. σ-:ιΧ σπλ«χvα. τοu !Ε.ν-:ι. πολι·•:ντμον ά.σuλλ-ηr.το έvος πιχv«ρχα.ιοu 
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λο:οG με ίστορίο:ν, Ορuλοuς κ~t πιχρο:δόσειι:;. 

ΛάΠΥJθος! Χρόν~ο: κoct χρόνιο: ά.μέ-:ρrι-:α ιiνοcμεσα: σ-:ώ•ι οc~ι~·ιων -:ο οιιiβιχ 

έχε!: ως πρtv όχ-:ώ χρόνια. . . . \ίώνες ιiμέ·φη-:οuι:; ζοuσιχνε ot cΧνΟρωποι ~οσμέ
νοι σε σένα.. 1\Jε τήν tδιιχ πο:vτο-:ειvfι πρωτόγνωρη τοuς χα.ριi. Τοός έδινες 

ζωfι, ε•jτuzία. κ:χt 8\ινσιμrι. · \ ν:χΠ'ι~ο•ι-:ες β~Οιά: -:ον ϊ:διο μ•Jρωμέvο ιiέρ:χ -:oG 
β - \ - ο ') z . ' \ ' ' f) ' - ~λ ' ο . ouνo•J χιχι τ-r,ς οι .ιχσσοcς. ονοιχvε ιχπr; -:r;ν ιχκ-:ιvο 1:ιω.οu•ι-:ιχ η ιο κιχι με cΝσ:χ-

νε ocπb το πεντιχκιiΟοcρο κ•.Jμοc, ποu ποcιχνιδίζοντας φιλοGσε -:tς φιλόξενες διχντελ

λωτές σοu ά.χρογια.λιές. Κι έπιβίωσοcν &λλων /)ι γν-ήσιοι κά.τοικοι ποu σε zα.ί
ροvτιχν κι έπέ~·r,σιχν κ:χί. σ-:-έριωσιχν b/-εi: γιχ ιχίι-:>νε:: :Χμέ-:?Ίj-:οu::. Γι«. τ=οηει:; 

Σ' ivx ρω~v-:ιχh O~·J~σ!.'J ~·Jσ~κόν ::ε::ι~iλλt:ιν σ:Χ~ι Ω:τ,-:t:ι?ωλr,έ; ~t::po~V.i.o·Jν eιι

χισμr..t σ-ι~ δr;οσόλ•Νσ7t:ς .Jτ=ώ;;ειε~ -:·r.ς βο;;εί~; πi.ε·ψ:Χ~ -:•,\ί llεν-:x~xκ-:-ji,r;ΙJ, κιi-:ω iπό ":"ί;v 

ά:πόκρημvο κορuφ·η -:ο\ί Λιβοχ8ιο\ί, ποv γει"t"ον;•jο•;ν μέ -:Ύjv !Χσ-:ε(ρεu-:ο 7:-ΙJy/j το\ί Κεφοιλr;βρ•)

σΟΙJ, τμ·ήμιχτα η7Ιν ένοριών • Λγtιχι; • \νοι:στ~σιιχ:; κ~ι . \γ(~ζ I r~p~σ"/.ε>J';.ζ 

χιλιετηρίδες. λωρί.ι:; πο-:-έ, ~λλοι τ=ιο ίσzuροt κιχί. ποc•ιτοδ.Jνιχμοι ξένοι, νό: OΙ.JV"fj-

0 - ' 1 • όψ ' • ,. y ι • ι • 'J' β' ' οuν νιχ τοuς σιποκ οuν, νιχ τοuς ι;ερρ~-.ωσοuν α.πο κο•ιτσι σοu. ~πι ιωσοcν στη 

r - ,j, ~ ι • ' 3. \ ξ ι 1 1 - J3 - 1 ι η τ-,1ν οtκη τouc; χωρις νσ. ησσ.ν ποτε εκομμενοt σιπο το•J ορριχ τ-φ περtωνuμ.η 

λά.πηΟο. κ~ ciι; ε!:ι.α.v άρπιΧξει τιΧ zρόνισ. -:-7,ς -:ο•Jρκοκρχτί~ς ot μ.πέ11οες τ~ 
κσιλ\ιτερσι τ=ότψιχ περιβόλtσ., μ.εγιiλη κοc)J,ιεργfισψον εκ ... α.ση Γ:ης μ' ο:ίιξημέvο 

νερο γιά. το πότtσμ.ιi της. Ί J ΛιiπηΟοc; οeν ά.νΊjκε ποτε οuτε ΚΙΧL ι:;·ήμεριχ στοι'.ις 

ξ t έ ''Q Ι ' ι - ( ' ..\, • \ ~ ενοuς κιχτσιχτητ ς. μως τ ιχπομ.ε•.νιχριοc τ-ΙJς ..-ο•Jρκοκρα.τ σ.ς 1 ποu ,1 • γγ,..ο-

κριχτ(οc δισιτηροuσε σ-:-ήν Κ.Jπρο σ\ιμC(ωνσ. μ.έ -:-(ιν Κεμσ.λα·fι προσ,σ.γή «ξερρι-
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ζώστε τούς ιΧπισ-:ους)) με τ-ήν τε)ευτοcf.σc Τουρκική είσβολ1j τών bρδών τοu Άττ(

λιχ κιχ-:έχουν ά.ο.ό όκτω τώρ~ zρόνιιχ το βόρειο τμΥ,μιχ τ-ίjς νfισοu, μέσιχ στο 

όποϊ:ο σvμπερι).σcμβιΧ.νοντιχι πέντε ά.πο τιΧ έννέιχ ά.ρχιχϊ:ιχ τ-ijc; Μεγιχλονfισοu βιχσ(

λειιχ: Tljς Σαλαμίνας, της /(ερύνειας, τ-ίjς ΛαπιίΟου, τ-ijc; Αίπειας-Σόλων κιχt 

ήjc; /(υΟρέας-ΚύΟροι, πού ά.ποτελοίίv μιιΧ κuκλικ-fιν στεφιΧ.νη έλληνα-Ι)ν γύρω 
ά.πο τον Πεvτιχ8ά.κτuλο. Ι< ι δ n εντιχΜκτuλοc; -1jτιχν έvιχ όχυρο ά.προσπέλιχστο 
με τlc; ά.πότομεc; κι ά.πόκρημνες, ύψηλec; πριονώδεις κορφεc; με τιΧ προεξέχοντιχ 
ήλιόλοuστιχ φρούριιχ τοu μεσιχίωνιχ τ-ίjς Κω•τάρας, τοu Βοvφαβ{:ντου, τοu aγιοιJ 

'ΙλαρίωJ•α, όzυρό πού στ-fι δuτική του ά.πόΥ.λιση περιέ~ωνε βιχρύ κοι~ ολη -:-Ι,·ι 

περιοz·fι της Λιχπ-ίjΟοu. 

Στην Λά.ΠΎ)Οο έ~ησιχν πρόγονοι μιχκρινοί, πιχλιχιοί μιχς προπά:-:ορ:::ς κιχl 

πρόσφοιτοι Ο"'Jγγεvεϊ:c;, τlc; ρίζες τών όποtων κιχl τ-fιν προέλεuση μας ά.ποκy:.Jπτ-οuν 

~ Ίστορίιχ κιχ!. μι.ιΧ ά.πέριχντη, χωρlς τέρμιχ, ά.ρχιχίιχ κληρονομιά.. Κιχl δzν ξεκό

βοντιχι, οσο κιχl νά. το Οέλοuν ot βά.ρβοιροι, ρίζες προγονικει: τόσο μιχκρι•ιeς πού 
ε!χιχν ξεκιν-ήσει ά.πό τιΧ κριΧ.σπεδιχ τοu ά.πόρΟητοu Τιχuγέτοu γιά. νά. ~ιοι'Υ.λιχδωθοu

νε στlς ύπώρειες τοίί Πεντιχδακτ\ιλου πού ιΧντικρόζοuν κι ιχ.uτeς το tδιο δειλινό 

Οοιλά.σσιο περιβοcλλον. rιιχτl ήταν ένεξά.ληπτο σπέρμα ·ήμιΟέων, πού οί ά.ετοt το 
μετέφεραν ά.πο τον Τιχόγετο στιΧ φτερά. τouc;, κι 1.. flρά.ξο:νδρος το ιι.εταφύτεψε 

στον γοr,τειιτικο έκεϊ:νο ιflρο, τον δικό μιχς τόπο, 0.0~ έκ:ϊ:νοι μ~c κληροδότησιχν. 
'Έζησιχν χρόνιιχ ά.νιχρLΟμητιχ σ' ιχ•Jτο -:ον τόπο ot γενεzς κιχ: ά.πόγονοι τών ·ήμι
θέων ά.πό την Λιχκεδοι(μονιχ. κα:l κρά.τησοιν, φ•jλ~ξιχν κσ.l πιχρά.δωσιχν σ' έμ«c; 

ολrιν αότ-1) -:-}ιν κλrιρονομιιΧ πού λέγετιχι .16..-τηΟο,! Κσ.l δεν ε!ναι μόνον δ τόπος 
κι η φύση πού τον περιέβαλλε. 'Εκεί: παροιμfνει μιά. tστορικ-1) ά.•ιεκπλ·nρωτη 

έθνικ-Ι) Διιχθ·f,κΥ}, τηv όπο(ιχν οι πρόγονοί μας έχοuν ύπογρά.ψει, καΙ. πού δev μπο-
- ' ~ ' λ' ' ' ' ι ' ~ ξ 'ψ I ι ρουμε νιχ , ,,ν σ.πεμπο ησωμε, νσ. την εντιχφιασωμε, νιχ , ,1ν εγρα ω με ο~ νεω-

τεροι. 'Όχι, ποτέ. Το Σπιχρτιοcτικό, το Μσινιά.τικο ά.δούλωτο φρόv-ημιχ, τών 
'ΛρκιΧ.δωv κιχl τών Λσικώνων -:ο πεϊ:σμο:, ποu ά.πο-:ελεϊ: 15χι &πλ1j έλπfδα ά.λλά. 

πεπcιίθηGΥ), έπιμονfι, Οέλ-r,ση, ά.γωνισ':"ικότ-η-:οι, πίστη, Ουσίσι, πρέπει •ι' &.ναι

βιώσει. 'Όχι &/J,ες <<χσιμ.ένες πιχτρtδες)), οχ\, μuριιΧ.κις οχι στ-ήν γλοιώδη ένδο-

' "Ο ' β ' β ' β ) - ' ' Ο λ ' ' ' -τικοτη't"ιχ. Y.L στουc σ.ρ ~ρο'Jς εισ ο ,εις τouc; εκ εμε ιω-:-ες ιχu-:ους τ-ης 

πιχτροπιχριΧ.δοτης Π cιλι-:-ιστ•.κ1jς μιχς κληροvομιιic;. 

'Εκεί: πού ό τόπος ιχίιτος μιic; είχε δέσει γεριΧ έπt χιλιετηρίδες μιχζί του, 
τόπος με τον όποϊ:οv ά.διιΧ.ρρ·ηκτοι 8εσμοι μιiς σuνzδεσιχν μe μιά. βιχθιοc tδιαίτερη 

λιχτρεία κιχt tδιά.ζουσσιν χά.ρι τ-'Ιjι:: ~διας ΓΎ)ς μοcς. ΤΎ]c; L"'Ύjς π' ά.ντικpύσιχμε το 
φώς τοu ~λιοu, την χαριΧ της ζω1jς. Γιά. «χαμένες πι:χ.τρίδες» μποροίίν VOC παρηγο

ροίίvτιχι έκεϊ:νοι οσοι ποτε δeν ε!χσιv δική τοuς πο:τρίδιχ ~ και ~ν ε!χιχν την έ-μπο

ρεύοντιχν. Γιιχτt μe την έκφuλισμ.ένη αuτ-}ι παρηγοριά: μπορεί: σ-:ο τέλος νιl 

γ(νοuμε ολοι φuγά.δες. Κιχ~ 5-:-ο:ν στη φuyή μοις θιΧ κλαϊ:με δev θιΧ βρfσκωντο:ι 

cΧ•ιθρωπΟL 'Jα: ρω-=-ίjσΟUV γιιχτ( ξεκόψιχμε cΧΠΟ τlς ΠpογονLκές μιχς ptζες η γιιχτ( 

χλιχϊ:με. "Ας σταθοuμε &γρ•;πνοι καt φροuροt, έκεϊ: προσιχτενtζον'":ες κιχι προσ-
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οιvοιτολ~ζόμεvο~ στηv ίερΟ: προyοv~κ-ή μα.ς Γ'ij, στο τόπο τωv στοχα.σμωv, στοv 
τόπο τωv ιΧvιχμvήσεωv, τωv πόΟωv κα.t τωv έλπί~ωv, ποδ μέ τόση στορr~ μας 

&yχάλιιχζε. Στον (~to vO: ξιχvα.ζf,σο•Jμε τόπο, πού Υι μυρόπvοη εuω~ίιχ -:ou μ«ι:; 
συvτ"ηροuσε χα./. μαι:; μεΟοuσε yι' ιχuτόv. 

Έχε!, ποv μας ξυπvοuσε ρο~οστοcλιχχτη ~ o.•jr~ χιχι. με-:έ~ι.~ιχv -:-}ιv «κιχλη

μ.έρα.» ot <Χχ-:ί~ει:; τοu ήλιου, ένα. μ·fιvυμιχ προό~ου, ζωv-:άvια.ι:; κιχ1. <Χvα.πτ\ιξεως, 

όvε(ρωv κιχι πόθων έλπ(δει:;, χιχραι:; κιχt <Χvα.~·ημιουρyίιχι:; σΟ:v μ-ήvυμιχ πίστεως ~ιά: 
τΟ: πιχvεΟvικΟ:. ί~εώ~η. Κιχ/. ~σο:v ιχuτΟ: ένιχ ιχίώνιο άτ:ιχριχσάλευ-:-ο θ~μπωμα. πού 

cΧπλωθε <Χπο τ-fιν άvο:τολ·~ τοu ήλιου κο:/. στωv χρόvωv το πέρα.σμιχ. Τό Οάμπωμιχ 
.!. ' έλ ι ·~ ~~ 'Ο' - ' 'λ 1 

' ,1το:v ιχτ ειωτο, συvεχει:;, α.ο~ι. •. Λεtπτο, α.υ :>ρμ'Ι)τΟ "r'fjζ ιχσο: εuτ-ηι:; π~στης, που 

τηv διtκριvε 'Ιστορία χα./. Σuμβολιχ έΟvολογικΟ: κο:ί πο.J κιχμιΟ: σωβινt<J':'tκΎ) ι.οά

vη μπόρεσε νΟ: τά: έξιχλεί~εt. 'Εκεί:' έσφυρηλο:τ-ήΟησο:ν δεσμο1. έθv~κοί, πολ~τι.

στιχο(, ίστορ~κοt χωρl.ς vά: διιχλυΟοuv άπό καvένο: ξένο κα.τ:ατητ-ή. Έχε!, σ"r'~ν 

Λ ι θ I .....J, ι I ~ - - ·~ θ I I ... Ι I 
ΟCΠΊj ο κιχ ι , ,1v περιφερεια της το πvεuμιχ Tljζ c:ι.εΙJ <:ρι.ιχ:; πσφεμεινε c;•;πν~ο κιχ ι 

με την φωτιχυyϊj ~ύση τοu ήλ~ου. Ot φεγyιιφόλοuστες 1Jύχτες &σ·ήμωνιχν στον 

οuράνιο ένα.στρο Οόλο την έλεuθερη σκέyη τοu λα.οu, ποu χρ•jσωνε στ' λuγερινοu 

την &vιχλιχμπ-~ γιΟ:. νά: ~ιιχλuΟ:η το ξεΟάμπωμιχ κσl -.6 σοuρουπο -:-ίj:; μιχκραίωv-ηι:; 
~ουλε(ας τοu γσ.λάζιου νησ~οu. Κα.ι μόνο σocv &νοιξε τοu λαοu το φλογιομέ•JΟ 
·~ - ~ • ' ' • I .. ..,I. I I Υ 
ιοεωοει:;, υπεχωρηοαν οι ο:ποικι.οκριχτες οταν ~"-"' κιχποι.:::ς yριχπτες ... ι<....,υ:.ιφω-
ν(ες)) τά: κοι.-:-άφεριχv yQ: διαμελίσουν -.~ Λlεγιχλ6vησο. Άφοu μέ ~ιάφορει:; σκευω

ρ(ες κι ένέργειει:; προ~οτι.κέι:;, κα-.άπτυοτει:;, &ντεΟvιχέι:;, λ·ηστρι.κές, άφ'Ι)σα•J 
ι Ι ~ I β I β t \ I Ι > () 'λ ~ β I I ,_ γ I 
ιxvεvoχr\Yj":'O τον <φ ιχρο σι.α.τη vιχ εισt")α ει. κrtτιχr,ιχμ ιχνοντιχι:; κα.ι. c;ερρι.,ωνον-

τιχι:; τοv γηγεν:η λαοv &πο τον τόπο, στοv όπο!ον δ ξεριζωμένοι:; ιχίιτοι:; λαοι:; έγεν

νήθη. 

Λάπηθος! Τόπος καl περιφέρεια ~ιεσπιχρμέvη &πο ίστορικΟ: προιχι.ώνι:χ 

Οριχύσμιχτιχ &ρχιχ(ων πολυτίμων προγονι.κων κεφηλίων, κι άλλα. Οιχμμ.έvιχ σe 

τάφους κιχ/. κτίσμιχ-:-ο:, πολλά: ~έ κάτω &πο τη θ:ΧΙ.ιχσσ~, '7
1 ό:ρμυρίχt:Υ. η -:-1ς &λu

γιχριές. Κιχvένα.ι:; τόπος σε κσμtά: ξένη χώριχ 8έv πρόσφερε ~ιάχυ-:-η σ":'ον κα.Οένα: 

την φυσικΎ) θο:λπωρη ποu χάρ~ζε στοvι:; φυσιολοc-:-ρει:; ~ Λάπ·ηΟος. Γιιχτl χα:νέvιχι:; 

τόπος &)J,οι:; ~εv συνεκέvτρωνε τlι:; πλοίισ~ει:; φυσtκeι:; κα:λλον&ι:; -:-ϊις λο:πf,θοu ποl'> 
' 0 ι ζ • ξ' \ J-., ( \ ι , , -τιι:; ιχυμο: ιχν ο~ ενοι, τιι:; πεp• ... r ραφα:v οι ρωμα:ντικοι πεpιΎ)γητιχι, τις ιχγα:ποu-

σιχv ot χιλιά~ες κο:θημερινοl έπtσκέπτει:; κιχl τ:.ς &πολοcμβοcv:y.ν νωχελιχά: χα::. &μέ
ριμνα: ot πιχvάρχιχιοι κά-:-οι.χοι. Κι αίιτ-fι -:-οuς προσείλκυε, -:ούς φtλοξενοuσε, τοuι; 

~ρόσιζε, τοuι:; μάγευε. Κι &νιχχωροuσο:ν γεματοι tκιχvοποίηση, μ& τtι; δυνάμεις 

τους &νανεωμέvει:;. τ Η ταν τέτοια ~ Φύση κιχt ~ &τμ6σ<;>α.φά τ-ης τ:οu χάριζε 

στtι:; κο:ρ~ιει:; την έμ~uzωση, στο νοu την περίσκεy·η, στην yυχΎ) την &νάτα:ση, 

οτοc κορμιά την &κμfι κοιt την ζωτικότητα. Κι &κόμ-η την είιΟυμίιχ κα:l τΎjν 

χιχροc, την ΚΙΧλωούνη, την <(t/.οξενία:, -:'0 cΧ'JΙJΠόκριοο;ο χιχμόγελο, "':"~ν ειjθuκρισ(α., 

δλα: -:-0. εlpψικά: κι εuχάριστα: μει~ιάμοιτσ., χιχρο:κτ-ηριστικιΧ ολιχ σ.ίιτΟ: -:-ou λιχοu 
της. 
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._\.τ;(, z~μr,λά κcxt Κα:~Ο: 7ίjν 8,jur, ~ο:: ·(;λtou ό:πiώνΟ'/7~\Ι J..CLμ·r,λές ;:ρός ~~J 

ο•;τικό άκρωτ-f,ρι τοj 1\uομμιίrιι• τήιι ιίκρα ι:ιt -:tσ.ρuφ~ς το'ί βοuνοu Πάπας, 

δίνοΨ:ες μιοc σuνέχει~ στΟ'J Κ~τοc;ιuτο ΟUpα.νόψr,λο f(ό(!/10, ΠΟύ μέ μια. Οι~περα.-
' ι ~ ' ι ι γ • · \ \ [ β 'ι) ' " 0 ' I ' στικ-η z~ρο:οροc ο:;;ωφΥ,μνeι σu•ιεzι..,ε αν:ι::-eιι.ικα. τι, • ι u ι κα.ι ορ ιο V'.((ο)'Jετrι 

κα.τακιψι)ιyως πάνω άπό -rljν \άΠΎ)Οο μ& τ-Ι]ν σ.ίιλακωτή του ι..ωρίστριχ, προσιτές 

βeιuνοχορφές ό:πό τl.ς πλιχγιές των, κι έπεκτείνετο ά.να.τολικώτερα μέχρι τον 

Η- Ι γιΙJ Παι•λ(} Κ7'.L τ-i;ν όρει'Ι"ί) τ'"fιC Γομu!!ι'στρας οιοcβα.σ-η, γιά. να. σuνεzίσει πια. ;J 
πuκνόφuτο:; Ι\.ι•:tu!!ιrτσό{Ι(JV/Ιυ:ς τ:ρό:; τόν llροφιίτψ Ήλίu κα.t τον '. Ι γιο Ίλu
gίωι•α, πού eιt 8ulJ τελε•Jταίεc; βο•;νοχορφές ό:πομα.κρίινοντιχ•. τΊ;ς περιοzΎjς τ'ίjς 

\α.π-fιθοv. ~τlc δ:ι.σrιΠ'JΚνόιrιu-;ε: έκείνε:; κορ'.Jψ>γρ~μμές κα.t μέσσ; άπb τl.ς 
, , ~ β 1 ~ y r ~ β ι ' ., ,.., " ' ' θ 1 ) ' ' rιρεινες οι~ α.σει.:; ιιrικι.μ?ι..,:ιν CΛ ι'5ι:ι α.•ε:; ν α.yγιςeι•.Jν -:ον ο•ηα.νι.ο ο ,ο χι ατενι-

~ον-;ες τ<.v βορρά. ά.ντίχρuζ:χ·ι τ·r1 γιχλ:ιν·)j Ο&λα.σσα κοcτω ά.πrJ τά. πόοια. των, σά.ν 
i•ι!f. δρόμrι όμ:tf.Ο ϊ.(JIJ μπopCιUσ(f.V 'IOC ίtΖpϊ.α.τήσΟ'J'J. κ~ ι. χοuρασμένοι ά.ΠΟ ":'ί)ν 

-;:ε~οτ.ορίχ κxUόv-:tJ1Jt1r7.\J Χi7(ι) σ;:f:ι :ιtω'ι6β~~ ;:~νιjΥr,λχ πεUκ~' οι ρίζες τ<:> ν 

;ιr.rι(ων ά.;;rJρρeι?r.ι'jο~ν ~ροσι~ ιiπb ;;:ιρ:χχε(μενχ βrιιτ.ι.οπ-ί;γα.~?ι, ξεκωρ~ζόμε•Jο~ 

ηε ιΧπελοcμβιχνα.ν .. b μεγο:λεϊ:ο τ-ίjι; φ{ισε<•>C, -:όν Sροσερο χ:χΟiριο ά.έροι, τον χοιτοc
ψu-:ο κά.μπrι πού .Χγγζε -:r) κ•jμ:χ -:-7,ς Οοcλοcσσοcι; μΕ: ποικιλία.ν zρωμιχτισμών v« 
• ~·ν • I' • · β ι • • • • ι ) • β θ L ιrι~η~~()U'J μr:pCιG":'!X. 7fJ1J. \.!. C(ΠΟλ~μ ':J..'JfJ'I-:~ζ (J'JZ~?Z'J(J"':'.X'I tχ.ΠΟ y·r, (Χ. 'J tσμεVΟζ 

σ-.lι χά.λλος χα.:. -:-1; μιχγείσ.. τ-ϊj:: ψ•~σεως. Κσ..t βuΟισμ.ένος στα. ~νεψχ τοG μιχγιχοu 

περιβάλλον7rJς -:tροσέγγιζε μΕ: τ-ίj '?σ.ν-:ι:ι.σίιχ τοu -:-ljν Οεl?ι 11 ιχ•ι>ο~uνοcμ[ι:ι. ν' ά.γκσ;

ί.ιά.~ε•. μ~ 7όιτη σ-:eιρ·rf, τ-Ιjν μεγ:χλοπρέ;-;ει:χ -:-7,ς \~ϊ.ί;θοu. 

"' f1 ' ' ' ' β)' ' ' 1 ' β Ο' ' ταν zαρμ.οι ορα.σεως να. ,εr.ει κα.νεις απr.ι τις σ. uσκιες κορur.pογρσ.μμει; 

κιΧ-:ω. ιi;;)ι τ-i;ν &κρ·ι; 7ών Λιβερών μ.έzρι το <ι Π έντε ~Ηλιη eνσ. μ.uΟC:)δ-η, ό:πiω

μένrι•ι. ·rr.ιΨι•ι, όλivr.ιικ-:ο, μ•Jρωμέvο•ι ;-;χροc~εισο, ·ί; ε·jωδιά. -:eιG όπolrJ'J σά.ν Οu
μί:.φ.α σ.νέβα.ινε ΙJτοc ο•)ριΧvι~ κ~t μ.οσχοβολο~σz τ-fιv Φ•jση. "Ενσ. r.οιχιλόμοριrιο 
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t.rι.~:ί.~ειc;ο πού -:ον zοcϊ8ε•;ε '7. fJύρανeιίί κχί τfJU :ήl.ιrJV Ύι ά.πέρσ.ντeις fιiiον-ή. Κι σ_,, 
·f,σα'J μόνο 'X'j~Q: 8tν Ο' cΧρκCJ~σοcν σ":'tζ άr:zρ~ό~~t7"':"z:: 7t,:: ~./Jtj'Z(ιJ: z~~~-:-~ηz~~ γ~~ 
το Οαuμάσιο, ~κπαγλο, Οεαματικό. /)μορι;ο α.•)-:ο περιβάλλον. '() Π7.ΨJpΧμ.7.-:ικh:; 

ι t - , ~ ' ιy ι ' \ ' ο :J:. \ 
κχ-:αr.ρασι•ιος εκεινr,ς παρα.οεισος r.ov r.εριε..,ωνε μεσα. 'IJ'I • σ.πη ο ·,1'7σ.ν μεν 

Οεϊ:ο ~ι:ψημα; άλλ' ά.πόκ•·Ιjμχ -:οtί λrι.ο::J -:-7,::: \ rι.π-r,Oov, r.o•) -:ο ?ι:ό•ι"":ζε zxt -;;, 
8tιχ-:-ηροtίσε ά.ν60εuτιJ , ά.με;οcβί:ι;το. φuσικό, μοχΟι:ιν7ιχς Κ(Ι(Ο·ι;μερινι":"κ γι' rι.Λ-:l, 

και Κ:Χλ/..~εργι:)'J':'fΧ~ '"':~J'I έσ<ιJ~tρ~κ0 '(ή~ν(J Z<~pr.ι. ]~Lzε μ' ~).ί/:ι. ),Q·γr..7.. κzl fJ j.~}.ις 

-:-1) σvμμετοχ~ τοv, ά.φοtί ζοtίσε r.' (Ιι•)τό. 'Ί 1 -:χ•ι r, υ.όνοc. iiαrι.ιο::ίχr:ις κrι.ί κά-:οχr:ι:: 
έκε[νοv -;rΛι -:-όποv . ''E7tH έ!Ψιιωθε f, λα};c 7Ιjζ λα.π-fι0σΙJ μέzρι πpό -:ιν<•Ι'Ι J.pί V(o)V 

καt πpf.ι τ(,~ .Χνομy1:; 70'J?Χ!.ΧΥ,: zrσβολ:t,::. 

\ιχίροντ:z.ν nt .ΧνΟρ<•Ιt.Ο\ .Χχόμ:r, κα.t -:1.::: ~\ΟC'1>'Jρε:: bn.i.i.rι.γt::: -:·i;::: ;αΟψιi::: 
i;πozY,:,. " ]~χε-t ξεχc:)ρ!.~ε ·i, μti έ;:r~χ .. 'rι ι~ίνrjν-::ι.:ς ~rJ vειρό: ffτf,ν έπόμε'ι"fj μέ τlc 

Κ:χ).'Jμμ.ένι; σ-:δ <?'Jσι;ι..)J r:εp~β:ίi.i/ι, ":""ί;'ι -;')'/.'Ψι? J'":'.N i;:i, ~,t.,ι).~χ x·ii:ί: . 1'5~-χ~?ί·ιε:-:χ~ σzz.

~Ιιν ά:π;ι -:eι,)ς Κ'jp~ov:; χ<~ρο'Jζ μόvr.ιν r, r'jψ·l) :Ύj; l..?οφΊjς -;η~ ί.ιχ(κη; α,)·6jc οlκrιιSοι.ι.r,~ . 

άνοcλογες άτμοσφιχφικΕ:ς ά.λλιχγές, ποu τlc tιεzό-:σ.ν έμι:pιχνc.ι~ -~ Φ•.Jιιrι μί 'όιτ'ί 

καλο:ισΟη·ηκ-1) μεγιχλοπρέπειιχ. Κσ.t ·ή κσ.Οεμιοc έποι:fι Ύ;τσ.ν στf)v .\οcπηθον zuzοc
ριστο::; πά.ντο-:-ε καt άπολιχuσ·ηκfι. Τόσr, ;, λεψώ•η.ς <:σο κ-χl -:;ι 1\:,;λοκχ•.ρ•., -:;, 
Φθινόπωρο κιχί. ή ''Λνοιξη. ΔιιχνΟισμέν-η άνrι.λ6γωc τ<~ιν κα:φικ(.ιν ιτ•.Ν0Υjκ<7>ν ·fι 

χά.θε έποχ·i) -:ριτjρω -:ou ι.ρ6νοu, f1-:σ.ν ciκόμ·lj σννv?rι.σμ..ένr1 κι ι:ι·)":"Ιj με -:+1·, ιyιvσ-η 

πού άλλαζε ιίψ·η κι δποzρέωνε ..-οιjς άνΟρ<:ιπο•Jc •ιιΧ σ•Jμμr)ριyιt:ινων-:ι:ιι κ• σ.•)-:rλ 

rι.'ιrι).όγως κιχi. ιτ-:ούς τροποuc -:ων έχ?J·ηλώσzων κατά. τό: εΟιμσ. κσ.l -:ίς σ•Νή0ειες 

κιχl ώς προς -:-};ν 8ι:χβίωιτrι κχi. -:tς άυι.οΗ-;;c •ω•ι. 'Ί l;:.ιν ·ή ά.)).:χ·rfι -:ών ~ •• oz<•>'' 
ΙΧLτ(οι ποικιλίας των τρόπων ζωΊjς, μιά. ciJ.Ι:ι;λοεξιΧρτηση '"':OU )M::J -:ηc πεp~ο;ι_Ί;ζ 

cir.o -:i.ς ιyιuσικΕ::; χα;7α.σ-:οcσεις, -:1ς /.ιπο~:=.::: κα:τά. σ•;νfιΟεια.ν ζοίίσε ά.πολχμβ&.νοντα:ς 

μΕ: ΚλΙΧΟσLΚ"fJ'J &ύ":"U/.ί'Χν 0/.εc ":Lζ ΠΟtΧιί.ίες J\rι.l εlz'Χ'Ι ot έποz~?.ΚΕζ έχε~νεC 
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συν~θειες -:-ou λσcοu ένα. &.ξιοθα.ύμα.στο πολιτιστικο νόημα: σε τοuτο κa.t ποικιλία., 

νόημα. βα.θu κocl προσδιωρισμένο, σύμφωνο κα.l &.διοcχώριστο της μα.κρα.(ων·ης 
στον τόπο έ-.ι..εϊ:νο πο:ρα.μοv-r,ς του, νόημα. πλούσιο κσ.!. έκτενές, έθνολογικο κιχl 

πα.ρα.8οσια.κό, ποu στ!.ς λεπτομέρει.ές του ε!νοcι &.Μνα.το ν' &.πα.σ-,(οl;ήσει τόι 
περιεχόμενσ. τοu μικροu αuτοu 'Έργου. 

)Ιέσα. στο φυσικο περιβά.λλον έκεϊ:νο, ποu δΕ:ν 1ηομονι.έται, &ζηοα.ν έπt 

χιλιετηρίδες ένο:ρμονίσα.ντες οί οcνΟρωποι τον έαυτό τους μα.ζί του. Ka.l παρέ
μει•ιrχ•ι πιστοί κrχ1 σ•jμ'f1ωνοι μα.ζί του, γι' α.uτο κrxl δεν έπε8ίωξα.ν ποτε νόι το 

ά/J,οιώσουν. Γιιχτ!. a.uτo διεμόριpωνε τον χοcρακ7Υjρα. τους, τοuς τρόπους ζωΥ)ς 

των, ποu κι a.uτouc; 8ιεφύλσξα.ν στο πέρα.σμα. τών χρόνων. Για.τl &.ν~κα.ν oL 
άνθρωποι σ' έκεϊ:νο το &.πrχροcμι) λο κι &.νrχλλοίωτο περιβιΧλλο, ποu με την &.νθι

σμένη πιΧντοτε ΙSψη χα.φετοuσε τΟ. τ:ρωινόι ή &.κτινοβολίrχ τοu ~λιου. l\ίιόι ήδον1j 
ά.νΟισμένη σ-:-1.ς γλά.στρες τών ρόδων κα.l τών λεμονα.νθών με τΎjν &.πα.λΎj μουσικ-)ι 

τών ρυιχκ•.ών κa.t βρυσο•jλων μέσα. στην σιωπΎj τ-ϊ;ς νύχτα.ς ποu την κά.λυπτε ό 

ένα.στρος ούρά.νιος Οόλος. Ka.l. ~τιχν ·ή μουσική ά.Οόρυβ·η, μυστικη συμφων(α. ποu 
το ~.Jμπιχν uπέγριχφε μιόι Δια.Οήκψ οclώνιο γιόι τον λα.ο τοu τόπου ocuτou. Κι 

οσο ά.Οόρuβ-r, f,-:-rxν γινότοcν r.ερισσότερο ρωμοcντική, όvεφώ8·ης, σa.γηνευτικη με 
το κελά.δημιχ ά.πο ψηλιΧ τών πουλιών ποu σκόρπιζε τ-fι•ι &.ρμονία. σ' δλη την περι-

, ' • ' • ' β ο ι .L \ ι L Ι ~ ( φεpεια: στις r.Αοcγιες κα.ι ·ης α. •;σκιες ρεμα.-:-!.ξ;ς, στrχ μονοπα.τια. κοc τους uρομ -

οκους Κt ά.ν-:-ηχοuσε στοuς πα.νύψ·ηλους βρά.χους ΠΟU σόιν όροπέοιrχ όρΟώνοντα.ν 

γιόι vόι κριχτ~νε γεροc τόι θεμέλια. τών φωτόλουστων να.ών της λα.τρε(α.ς, τιΧ μεγιΧ
λα. σχολικά: κ-:-ί;ριοc σιΧ•ι φάρους πνεuμοcτικούς, μέσ' &.πο τιΧ οιοα.κτήρια. τών 
δποίων ot νέοι β).a.στοl τοu λα.οu όρα.μα.τίζοντα.ν το μέλλον. 

"ι Ι κουον ot ά.γέρα.στοι οcνΟρωποι κο ι οι νέοι βλοcστοl ιΧπο τόι πα.νύψηλα. 
κ:Χ.στρα. ':"OU πνεύμοιτος κιχt τοuς νrxouc; της θείοcς λιχτρεία.ς ένιχ Οεόστιχλτο μήνυμα. 

ποu tκιχνοποιοi:ίσε τοuς πόθους των συνοδευόμενο ιΧπο τον ιΧνιΧλιχφρο 8ροσερο 

τ-f,ς ΟιΧλιχσσας Λίβιχ ποu &δηyοuσε το κύμιχ στ' ά.φpόλουστο της Λα.πήΟου ά.κρο
γιά.λι. 1\Ιήvυμιχ Ποσειδ~>νι.ον, ποu &φθα.νε πέρα. ά.πο τΥ}ν Δωδεκά.ν"Ι)σο, τίς Κu

κλιΧοεc;. Μ·ήνυμιχ, ποu τελικιΧ έξανεμίσΟ"Ι], σt κοcποιιχ δυτικώτερα. Ψ"ΙJλcΧ μονιχστή
ρtα., γιόι νόι έξα.νεμισθο\Ν μα.ζ( του ot στοχαομοt τών δα.σχά.λων, ποu κι a.uτot 

ιΧνύποπτοι «κιχτελήφΟ·ησα.ν ;ξ ά.πίν"ΙJς)). Γιrχτt το δροσερό, χιχϊοευτικο έκεϊ:νο 
ποθ"Ι)το μήνυμιχ τοu Λlγιχιοπα.λαγίτικου λίβα. οcνοιγε τοu λιχοu τόι στfιΟ"ΙJ, τών 

δα.σκιΧλωv κa.t των πα.ιοιώv. ·π τrχν προιχιώνιο ρείίμα. το μήνυμοc έ-.ι..εϊ:νο πού 

κυμαινόταν στην ίδιοι Οιχλοcσσιιχ μοίρα. κι ιΧκτίvα., οcλλοτε γιόι να. δροσίσει καl 
έμψυχι~σει κι οcλλοτε γιόι νόι Οερμοcνει κ~ ά.να.ζωογονήσει κα.l το φυσ~κο περLβοcλ
λο κιχl τον λοιο ήjς Λαπήθου, ot ρίζες τοίί δπο(ου δLrχκλοc8ωμένες έφθιχνα.ν μέχρι 

την 'Λρκοιδία. Τ όσο το μήνυμα. δ σο κοιl -η φuσικη τοi:ί περιβοcλλοvτος Οέα -ησιχv 

&.ρμονικ&., γοη-:-εuτικιΧ, πλημμυρισμέvιχ ά.πο γνήσιους, ά.κρά.δα.ντους πόθους, 
πό0οL ΠΟU έβίωσα.ν Κ~ οιuτοl μέσα. στο 'ίδιον κλ'Lμιχ, την (οLιχν ά.τμόσφιχφιχ, στο 

θαυμάσιο έκεϊ:νο περιβιΧ/J,ον, μe τlς μιχρμα.ρυγεc; της πάμφωτης σκέψης. Me 
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\ ~~ \ l ' t f t1 ο ) Ι - Ι t 'β , ) 
''ι'~ οu•ιcιμ:η κ:χι -;-,1•ι ετ.~μο'Ι"ι; -:ους fJL 'X.'I ρωπο~ εκz~ΨJ'J -:ou -:οποu •;πzρε :χι. ,-χ.•ι 

-:-f)ν σκλ"t)ρ~ β~οπάλ·η γιcι-:t ε!χαν ρι~c:>(jΖι έκεί, προβ&λλοντει; μέσα ιiπό τιi έΟνο
λογικα: κοιt tσ-:ορικ« ~z~ομένιχ. Kt έ:νοιωΟ:χν αt<i>νιον εuγνωμοσ·jν-η σ-:οuς μ-χ.

κρινούς -=<•)" προγό•ιους γιΟ: τ-Ιjν μ.zγιf.):η yJ:rιρονομιιΧ. 

Μέσα στο όνειρώ3ες αύτό ψuσαον περιβ&λλο, γιΟ: πο/λοuς cιtώ·ιες uπ~ρξιχν 

rλ ιΧνΟρωπο~ cιu-:ot συνzχισ-:ες -:-f.ς προγονι;α;ς των κΙ:ι;ρονομιοcς ποu -:όσο r.ot.u 
' ' β 1 Ο ' ' ' Ο'· ' ' ' • ( 1 έ 'Ι ' ) ' τ-ην f.σε ιχσ ·r,σα.ν γ~α νιχ μ.η ελοuν να. τ-φ ε-y-ι<ιχτα.ι.ε youν ποτ . ,, ιιχ κ .-ηρονομ.ιιχ 

&3ιαμφισβ~τ-ητος γιΟ: το•ι λσ..ό, πού τοu 8-ημ.ιουργοίίσε το συνιχΕσΟ'Υ)μ.ιχ κ-χ.t την 

βzβαιότη-:οι f:-:ι cιu-:ός κιχ!. μόνος ·ί;-::χν b οικ:χιο;:Jχος -:-7,ς r.εριοχης κιχ!. ό κά-:οχος 
- ι ' - I' ' ' Ι I • • ' ' ι • - .\, ~ λ~ τ(Ju τoπrJU cx.u-:ou. ι ocu-:rJ κ:χ~ ·η κΛηρονομιcχ. εκεινΊJ uποκινουοε ..-,1ν αμι ΜΙ. 

-:οίί λαοu γιΟ: νΟ: πα.ραμένει zρόνι:χ ιiπzλ&τ·ης το;:J -:όπου. Κιχi. ε!νοιι -:-ο;:Jτο πιχσι

?-χ.νεc. ιiτ.ό -:ον ά.κ-ηλtοω-:ον βΕο -:o:j ί.χον πού κριχ-:ο'.>σε -:-f)ν πχτροπιχρά~ο-:-η 

συν·ί;&ια ο~αβtιf)σεως, -:-όν χιχριχκτηριχ κοι!. τούς τρόπους σΟ:ν ~εσμ.ο 'ήθικό κιχt 

β λ 1 'Ο ' ι ' !/> ι • - ι 1 ι ου ητικυ κιχ ε c:νεργει.σ..ς κιχι οροcστηριοτητfJς, που στων zρονων το περσι.σμ.οι 

ό λσ.ος -:-f,ς λ-χ.π-ί;Οο•; uΠf.ρξz uτ.όοειγμ.'Χ προόδου κιχt έν:ψότητος. Ε!•ι:χι άνιχν

τ(ρρψο πόσον -:ο φυσικό περ~β&λλον έπι~ρίi σ-:ον ιiνΟρώπινο χιχριχκτ-~ριχ. Κιχt 

ή όμορφιιi κι:ι.!. μεγιχλοπρέπει.α. τοi3 πzρ~βά.)J.οντος προσι8ια.ζότοιν μ.ε τον zοιριχ

κτ-f,ροc κοιt -:-(;ν ί~ιοσu•r,φ:χσί:χ των . \ο:π-r,Οtων. Γι' cx.u-:o κοι!. μ.οικ~ριζ:χ•ι -:οuς 

πρcιγό•ιους των, πού 8ιάλεξ~ν έκείνοι γι.ιi ":'ΟUζ νεωτέρους, τό γο'Υ)τεuτικό, έξοχον 

cχίιτο φυσικό περιβά.λ)ον γιΟ: νιΧ. κτ-tοουν έκεϊ τή•• ΛιίπαΟοv π6λιν ot Λά.κωνες 

τοu π ριχξ&νοροu. 

Σ' cχ.ύτ6, μέσα, το Οzόπλσ.στο περιβά.λλrJ'Ι OL &.νΟρωποι ζcιuσοιν ε•.Jτυzισμ.ένο~, 
ciνεπ.,.JzΟ·φιχν, Υ,κμ:χσιχν κ~ &νzοείzΟ'Ιjσχν άξιcιι ά.πόγονι:Η ά.ν-::χξtων προγόνων, 
ciπολο:μ.βά.νοντες -:-7,ς Φύσεως τ' &γιχΟιi κιχi. τοu μόzΟοu των τούς καρπούς. ~οι-
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κοκuριχ'i:οι ιΧπο τοuς κρά.τιστοuς καt τεχν'i:-:-ες ά.πο -:-οuς Cί.ρισ-:οuς. οικογεν;::ιάρ

χες έν-:-ψοι, ~Οικώτιχτοι, &μεμπτοι, 6ξΙJ~ερκε7:ς κιχt τον βίον &νεπίληπτοι. Εύσu

νε(~·ητοι, έργιχ-:-ικ6)τιχ•ο~, πιχρα.γωγικοί, έμφορο•)μενοι &πο πνείίμιχ ά.λληλεγγόης 

κιχt σuνεργασία.ς. Κιχl πι:ιριΧ τιΧ Μσ--<.ολα. χρόνιt:J. τών δύο Παγκοσμίων Πο/έμων, 

ποu κι έμε'i:ς ζήσα.με, τlς προηγοόμενες πεφατικΕ:ς έπι~ρομες κα.l κα.τα.κτ·ήσεις 
''λ I 'λ'θ f ' • - • f • έ ' - Θ - ~ κι ο ες τις ο ε pιες σuμφορες, τις ο ποιες ο τοπος uπ ο τη, με τοu - εοu , ,,ν 

ά.γάπη πc;φέμεινε ή φλέβα έλληνικ·ή. ΔΕ:ν ν οι& ζοντσ.ν οι ) ι το8Lιχιτ()ι &νΟρωποι τ« 
~ίσεκτσ. χρόνια.. Κσ.l τcΧ παιδιά τους, μ' Ι!.να. ξ·ηρο κομμάτι yeιψ.l κσ.l ~uo τρεί:ς 
έληΕ:ς γιά. πρόγεuμι:ι., έφευγα.ν κ&Οε πρωl γιά. το <r..(ολεί:ο νά. μάθοuνε γράμματα., 

κάτω ά.πο α.ύστηρ·ΙJ Σπα.ρ.-ι.α.-:-ικ·ΙJ πειΟcφχίσ.. Κι ε!νιχι ά.λήΟειιχ, πως μΕ: τf.ς σuν

θΎjκες έκεί:νες τότε τά. πα.ι~ιιΧ μcί.Οσ.ιναν γράμματα:. Κι ~ς γύριζrιν πεινασμένα: 

σ-:ό σπίτι χωρίς, πολλΕ:ς φορές, να. βροiJνε κά.-:-ι 1!.-:-οψ.ο μα:γεφευμένο νι:Υ. φ&γουν. 
Γισ.τf. ή Φύσ-η τα χόρτσ.ινε. ΜΕ: την χρισηα.νικΎ) σuγκα.τά.βα.crη κα:l ύπομον~ 

ά.ν•ιπο:ρΎj/.θε δ λα:ος ολες τlς &ντιξοότψες, τις δuσχολlες κα:l γεμίiτος ζωντάνια:, 

Οά.ρρος χα./. αύτσ.πάρνηση, εύθuμία: κι:ι.l ορεξη ξεπερνοίίσε τtς &προσπέλιχστες 

κσ.-:α:στά.σεις κι έφΟαοε στο crημεί:ο της οίκονομικ'ης ε•)ρωστία.ς, γιά. να ~ιιχτ-ηρεί: 

πρf.ν ά.πο τ-fιν εtσβολΎ) το πιο ουνιχμικο Συνεργα:τικο Τιχμιεu,ήριο σ-:-/)ν Ι<ύπρο 
~ ~ f • λ I ' ' ' ' - f ''Ολ ' ~~ .,..), με πrεονσ.σμο. υπο ογιcrημο για. τ-ην οικονομισ. τοu τοπου. σ. οφειΛοντιχν σ, •1ν 

έπινο·ητικότ-ητα. τοϊί λσ.οϊί, στ-fιν έπινο·ητικό-:-ητά. τοu ομως πλούσιος σuντελεστι.

κος πο:ρά.γνων ύπ-'ηρξεν ό τόπος, η πλοuτοφόρος γΎj, τα u~ροφόριχ στοιχεί:cχ της 

κο:l ·fι κσ.ρποφορια. ποu πολλcχπλασία.ζα.ν μέ την &τμοσφα:φικΎ)ν εuνοια ά.πο χρόνο 
σέ χρόνο το είσόδημα:, τι:l. πρώιμα εuγεστα: κηποuρικά, τα έσπ:ψιδοειο'η χα.~ τα 

περιζ-ί;τ-ητα. γιά. έξα:γωγΎj Λαπ-ηθιιJγ:ικα. λεμόνια.. Κι α.uτα οέ σvνοuιχσμ.ο μΕ: -:tς 

άλλες φιλόπονες &σχολtες ":'ou λσ.οu, ποu διέΟετε τ-Ιjν ~μέρα στο έργα.στ-ήριό τοu 
\ ' ' ' ' ι ' ι ' ' λ' ~ ' ζέ I ~ και τις νuχτες για να. ποτιοει τα. κσ.ρπερσ., νι:ι. τα. σκ:χ ισει <ι να. περψα: ψει τον 

κα.ρπο με το φώς τοϊί φεγγσ.ριοu ~ τ-Ιjς λάμπας. 

Περισσότερο &πο κ&.Οε άλλη έπιθuμία. δ λα.ος ε! χε m.ινοεΟ:η στενcl με τον 
τόπο τοu, για.τl οcντλοϊίσε Ούνα.μη κσ.l ζωή, παρέμεινε έπ~ εικοσιτετράωρα άγp!J

πνος κι έσυνέχιζε &κούρα.στος πάλιν τΟ: πρωινιΧ τtς &σχολίες τοu, στ(Ν ~οιο τόπο 

μέσα: στο ίδιο γοητεuτικο φuσικο μεγα/,ε1ο. Καt πόσες φορΕ:ς τα οίσεκτα Ούσκο

λι:ι χρόνια: ό τόπος καl ή Φucrη τοu οέν βο~θησσ.ν στ-Ιjν έπιβίωcrη τοι> λσ.οϊί στην 

ά.νέχεια. καt τΎ)ν φτ6>χεια.; Ναι, ό τόπος κσ.t ·fι Φύcrη μΕ: τα οικά. τους μέσα. στοuς 
δύσκολους χρόνοuς μίiς eζησα.ν &πο κα.ρποuς κι &γριόχορτα πού βλάστιχινα:ν 

στην πολυφίλητ-η Γ:η. Γιά. να μεγαλc~σουμε, νά. τ-Ιjν &.yα."'ήσοuμε χσ.1. ποτέ νιΧ 
'~ξ' J{" ι ι ιι ι • 'λ~ ' μη , ,1ν εχα.σοuμε. ι ενα.ς τετοιος τοπος, ενα_ -:ετοιο σ.πα.ρα.μι r,o φυσικον 

περιβάλλο, μιι:l. μεγσ.λειώοης λα.μπρα κλ·ηρονομιι:l. δέν ξεχνιέ-:-α.ι ποτέ. 'Όπως ό 
μυθιχος Άνταί:ος, έτσι κι έμεί:ς 8λοι, ot χιλιά.~ες -:ών χιλιάδων ποu κά.Οε χρόνο 
τ-fιν ά.πολ&μβα.να.ν, 00: ζοvμε το οικό της Οεα.μοcτικό, ιΧνΟόλουστο, Κ<Χ":α.γ&λσ.νο, 

μuριόλοuστο φuσικο περιβ&.λλον. Για ν' &.ντλοϊίμε ύπομον-ή, σθένος, ζω·ή, 
&.γωνιστικότητα:, &.ντοχ·ή, πόθοuς κα1. πίσ-:η μΕ: 71)ν έλπίδιχ μιι:l. μέρα. νΟ: γuρίσοuμε 
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ξcχνχ πίσω κον-:-οc π,~. οτ-ή rι~ψψ·η λοcπr,Οο, σ--:ον τόπο μ.σι:;, σ-:b ποc--:ρ~ο·ι έ8σι
φος, ο:ίι-:-ό, πο•J σuντηρεί &κόμη τl; ρtζε:; μ.ο::;, τlς πpογονικές. Σ' έκείνο --:ο 

&πολο:uστικο '?'Jσtκο μ.εγcχλεί:ο ποu --:ο βοuν(σιο όξuγ6νο x~t τ-fις θ&.λσισσο::; το 

ίώ8ιο μ.&ς &•ιοιγσι•J -:-ou!: πν~μ.ονε' γι:Χ νό: είιπ.νε•jσο'Jμε -:-ών λοuλο•J8~ώ·ι -:η 

μ.οσ-ι.οβολιά.. 

:Ίiέσσ: ά.:τό ciν06i.ouσ.-o μ:χyικόν περιtΗλλο ξε:τρ()rΗλλει -ή πρόσοψ-η σπιτιοiί μt σκ-f)α 

χιχι φωτόλοuστον 'ήλιιχχό, 6 ο!κο8εσπότηι:: τοiί όποtοu ένα•ένιζε ciπb ψηλά κιχι μt τό πρωινό 
7οΙJ ξ•)πν·ΙJι.ιι.χ -:-/jν μ•Jροβόλον ά.ψ.όσφιχιριχ τ-ίjς Λιχπ-ήΟο•J. 

'Εκεί:, ποίι τιΧ χο:ρά.μcχτοι μ.&c; ξuπνο::ίσcχν -:-ών ποuλιών το κελά.8·ημα., --:ιΧ 

σφuροκοπ-ίjμα.τσι των σι1)Υ)ροuργ(;Ιν κcxl τ<';)ν έκκλ'f)σιών OL κα.μ.ποcνες, τώ•ι ρucχ
χι.ών '\ιi νε~ό: :ι.σιί b ~).οίσβοζ τ-ϊ,c; Οχλσισσcχς. Έκεί: Ο' &νοι--:ρέzοuν ot ).ογισμ.οl 
στοίις κσ.τ&.ψ;•οuc κήποuς, πο•) κο:-:-οιπρά.σινοι κι &πό λεμ.ονά.νΟιιχ μ.οσ-ι.οβολοv-
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σσ.ν. 'Εκεί: -:ο ιχίών~ο προyονικο πνείίμοc Ο' ιiν-:λεί: κιχt λοyισμοός ιiκέρσ.ιους ytιi 

-.}ιν φu)-ij κσ.l -:ο yένrκ, μοcς κσ.t ο· ιi•Jσ.πολεί: ,η βcφιιΧ κληρονομι.Ο: κσ.J. -.}ιν προιγ

μοcτικ~ Δισ.θf,κη έκείνων ποό σ' έμaς κιχl τlς μέλλουσες γεvεες -.ή•J ιiπέλειπσ.ν, 

Δισ.Ο·f,χ-η χωρlς ίιπογρσ.φές κοιl σuνΟΥικες, οίχως έκβισ.σμοός καl ίιποχωρ~οεις, 

ιiλλιi ΔιαΟ·ήκ-ι)ν ιχL<:>νιο πού κιχτέγρσ.ψεν ιiπο χρόνc,>ν ή Ίσ-:ορίσ.. Κοιl. φέρει ή 

πολότψος σ.u-.}ι Δισ.θfικη τ·ίjν δπογρσ.φη τοίί Π ραξά.νδρου κσ.t τών Λοcκώνων τ-)ιν 

σφροcγίοοc, βρίσκετσ.ι δε φυλσ.γμένη σ' ιiπροσπέλοcστα. παρά.κτιοι κοcτιχλ\ιματοι, 

σε κρυψώνες Οαμμένη κον-:ιi σ-.}ιν ά.φροφίλητη yιχλά.ζισ. '. tσπρόβρvση, πού ο&ν 

ιiπέχει πολύ ά:πο -.}ιν ά:μμοuδι.ιΧ τf,ς Άηρκώτισσας κrιl της Βρύσης τοϋ Πά.ρπα. 

ιiπο \~;ν όποία ό γενά.ρzης Πρά.ξα.νοpος Υ,πιε νερό. Σ-.}ιν μυρωμένη έκείν-η ά:κρο-

λ ' ' όβ )" 't' ' • ι Ι • ι • ι 1 , '··t' γιοc ιοc επρ οι .r.ε μυσ\Ιjptω<ιης ποιν-:οτε κ::rι μεσ οιπο τοι κυμα.τοι ποu την χιχιοε•J-

α.ν, ή ά:ντοιόγειοc τf,ι; Ίστορικ~ς άληΟείοcς κοιl. \f,ς Οείοcς Δικ:χιοσόν'Ι)ι;. Πώς 

μπορεί: νιΧ όπά.ρzοuν πολιτισμένα. λοιπον 'ΈΟνη στον είκοστο σ.l.ώνοι, τ<Χ: όποϊ:οι 

ι1ντl νιΧ ιiποτρέπουν την κσ.τοιπιΥ.τηση τών Φυσικών α.ύτών Νόμων, δέχοντοιι 
ΟCΠοtθώς ΚC'tL με cΧνοιλyησ(οιν -.ήν ά.ντιισ-:οpικην Κotl οcν(εpΟν έξουοετέpωσιν τοότωνj 

Δι<Χ: voc έπικροcτεί: σ-ήμερον ό Νόμος τijς ζοόγκλοιςΙ " lοως ν<Χ: μην δπολοyίζουν 

οτι ίιπεράνω -:i:>ν ll>ικών τους οtκονομικ<7>ν σ•;μφερόντων ίιποcρχο•Jν τ<Χ: οικα.ιώ

μrχτιχ bλοκΙ:ήρου της ιivΟρωπό-:-η-:ος, ολων τών λrι.<":>ν πού χα.-:οικοuν σ' α.u-:ο τον 
.. ι '111'.. δ' ' ο }. ' r ' . ' ' . ~ πr.otVIj\fj ... « .· r.r. εστι ικης οφ α .μος». ια.-:ι η οινομια κοcι κιχτα.κτητικ.1 

βουλιμία. ένιχντίον τοίί ίεροίί ίσ-:ορικοu σ.u-:oij χι:ψο•J, πού όνομοcζε-:οc~ Κόπροι;, 

ε!νοιι κα.l θιΧ πα.ροιμείνει &οικο στί:γμοc σε βά.ροc; έκείνων πού οέν έπέτρεψοcν στον 

λοcο -.οίί οόσμοφου οιι)-:οij τόπου >/ ά>Jtχπνεόσει τον έλε•)θερο ιiέρα: οχι μόνο τών 

όροιμοι-:ισμών χοιt τών π60ων του, ιiλλιΧ κα.t νιΧ ζ~σει έΙ.εόΟερος μέσοι στο t~ι
κον περιβάλλο, στον τόπο πού τοu ά.v-ήκει. 

ΆΙJ..' &.πο ψηλιΧ. π:Χνω ά.πο τον ΠεντοιΟά.κτuλον, ά.τενίζουν ot ψυχ&ς των 
προγόνων μοcς, μιιΧ &.νεξά.ντλητος σεφιΧ ά.κολοt;Οοίίν Π,ν &.τέλειωτη χορε(οι πολλών 

χιλιετηρί~ων, ποό ξεπερνcίει τίjς Ποιμφυλίοcς το πέλοιγος yιoc νοc εuρει τ}ιν &.ρχή 

της εtc; -:-ίjς Λrχκε~οιιμον(οις το ά:ρχα:ϊ:ον ΛοιπίΟοιιον. ' \πο τον έλεuθερον δp(

ζοντα. -:-' o.:ιpoιvoij, ΠΟV ~εν ~·.Jνοιν-:οιι -:0: «φά.ντομ)) τοv ποt.έμοu να: φθοcσοuν, 

ιΧ-.εν(ζουν τb θειχμιχ-:ικο φυσικον περιβιf!J.ον, -:ον έγκόσμιο τίjς Λοιπήθου πσ.ρά.

~εισον. 'Απ' έκε'LΟε 9r,M, νοεpοc ά:yνοιντεύοuν τtς φυσικΕ-ς κσ.λλονε:; τίjς προ-
- r- ' . ' ) ' J. t' • ' ' ι • γονLΚΊ)ζ μιχς ης, σ\Ι)ν οποια μοφο ,rχ,ρικα. ,1 σιΚ'/) μας y<:νεα. α.νοιμενει τον 

γυρισμό. Μοιρολσ.τρικcί, γισ.τt οέv εtμεθοι σε Οέσ-η νοc οιι~ξουμε τον χιχ.τοικτητη. 
Εlνιχ.ι, λέγετοιι, lσχυpός. 'Έχει &νεγείρει ιi~ιιχ.πέρα.στιχ όχυρά.. Συνορι.ιχκή γροιμ

μη σι~ερόιpροιχτη. Κι άπο οώΟε μοιροΙ-οιτροvντες συνομιλοuμε μέχρι πού οί 

εtοβολεϊ:ς νιΧ διοισφιχλίσουν τιΧ σόνοροι καt έξοcσφοιλίσοuν γιοc καλοc -.}ιν Βόρειον 

Κύπρο. 'Ύ'πιfρzουν δε κιχt ot μωροt ποv ά.σuναισΟή-:c,>ς λέγουν η ά.νιχφέρονται 

πεp!. σuρρ~κνώσεωc τοu Έ/J,r,νισμοu, iνώ οέν σ-:-οzcίζον-:οιι -.ή•ι έξά.πλωση τοίί 
-:ουρκοβα.ρβ~.ιρισμο:j. Π όσο ΟΙ.ιβερό εlν:χι •JιΧ σu)J ογίζε-:οιι. έτσι κοινεtς μη προ• 

βλέπον-:οις ,,,ι rξ6ν-:(ι)Ο'fj -:o:j ΈΙJ.r,νισμωj cXΠ;J -:lς προγο•Jtκές του έσ-;ιο:ς. Π6-
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' 'λ • \ • μ1 \ 'λ'θ , ' '"' -σον εmπο cι~οι, cιν μη cιποχcιυνω νοι κσιι η ι ιοι φιχινοντοcι οι οcοιοιφορουν7ες 

μοιρολ&.τραι, πού πιστεύουν σε συμβιβιχσ-:ικη μe τούς εtοβολεϊ:ς λύσ-η κι 6χι 

&λλους mb άπr;τελεσμοιτικούς τρόπους προς έξcινα.γκοcσμο τών εtσβολέων νΟι 

έγκιχτοcλείψοuν -:ο κοcτεχόμενον έ!8cιφος. Koct λεγόμεΟοc 'Έλληνες! Κι άνιχφε

ρόμεθιχ σε προγονικeι; ρίζες Y..O:L Ίσ..-ορίοι, κ);ηρονομιοc, ~ιι&ήκ-η, 8ίχως σ-ήμεροι 
νΟι πιστε>)ωμεν άκροι8«ν":"ως πως ό τόπος οιύ":"ος f,-:ιχν 8ι.κός μοις κctt πως πρέπει 

νΟι ποcροcμείνει 8ικός μocc κοιθ' οίονδfιποτε -:ρόπο. 

'Ο τόπος οcύτος οeν &ποτελεϊ: πολεμικο λ&.φuρο κοcι δeν εΙνοcι φέουδο τοu 

όποιου8~ποτε κοcτακτ-ητ·~ ~ τοu βιΧρβοcρο•J εtσβολέcι. Φοcίνεται πως το Οέμοc 
οα. προσκόπτει σ' έπικινδόνοuς πολιτικούς σκοπέλοtJζ κocl κακούς &π' ιΧρχ~ς 

έκ-:ραχr,λι.σμο•)ς, χειρισμούς, έκτροχι.οισμοίιι;. Γιοιτί δeν πρόκe:ιτιχι περί φιλο-

λ ι ' - - - β'~~ ·~~· ' ' - 'Ι , ογιοc:: κοιι περιγρσιφηι; του φuσικου περι. «ΛΛΟντος αr..ΛΟC κοιι περι τ-ης στοριοr.ς, 

'Il ιΧμμι:ιοr,ι; πσιρά;-.τιl)ι; περιοχl) -:-οiί 'Έξι ~ω.ι ~θσι ό δρόμοι; πρδι; Κερu·ιeι-χ, εtι; την 
ιΧvατολικl)v πλεvριΧν τ'ίjι; δποtιχς σι 6pδέ; τr,ij • \ ~ιι.a έπpσιγμιχτοποtrισοιν την εtσβολ-1) 

στην Ι<•jπρο. 

φυσικ1jς κσ:t πολιτικ1jι;. K!Xt πώς ά?fινε-:οcι -:ο ποcτριον ~δσ:φος έγκctτctλει.μ.ένο, 

ιΧνοικτο ΚL άπpοσ"':'ΟC7&1J":'Ο γιΟι νοc εlσβοc)J,ουν σ' οcύτο οί όποιοιδf,τ:ο-;ε βaρβσ:ροι 
τvχο8ιώκ-;ες; Βρίσκουμε σΟιν oct-:ίcι της -:-ουρκι.κΊjς εlσβολης στΎj•ι Κίιπρο το έπι

κσ:τιiροcτο προcξικόπ·ημιχ. ΆλλΟι τοίίτο fιτοcν μόνο το πρόσχημα;. Kor.t το ένδqό

μενο τοu πραγματοποιηθέντος προcξικοπ-ήμοcτος aεν διέφευγε .. ης προσοχΊjς τών 
ιΧρμο8ίων στ->ιν Κύπρο. Οι>τε τd:. &.πο τοu 1963 έτοι.μοcζόμενοc σχέδιοι: εtσβολΊjς 
τών Τούρκω•ι στΎjν Κύπρο, fισιχν &γνωσ":ιχ εl.ς -:-ούς uπεuΟίινοuς έντα.uθιχ .. Κι iiv 
κιχ..-εβλfιθη φροντt: έπt. κu~ερν+,σεως σ.-}ιν Έλλοcδα τοu Γεωργ(ου Π:χποr.ν~ρέοu 

γιΟι περ~φpοίιρr,σ-η ήjc; Λlεγοcλο•rήσοu (1Ό64), :χϋτη πα:ροr.δ6ξο)ς ~ιεΜθη «κρίμα
σο• οlς οίδσσαι•>> ot έκε~Οεν χαt έντιχuΟ:χ uπεύθuνοι, ot μ·~ έπιθuμοvν":"ες κctνένct 

3εσμο Κύπρου-'EiJ .ιXδoc;. ΓιΟι νΟι πιχριχμε(νει, έ!χτοτε κιχί δ τόπος έκτεθεtμένος 
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χοιt ό λοιός του. Ή μέθη τΥ,ς έξουσtα.ς στήν ΈλΜοοι ΚQ.t ήjς ι:ίνεξοιρτ-ηοίοις στ/ιν 

Κύπρον σε μιcΧ. οεχοιετίοι δπΥ,ρξεν 'ή βοισιχΎ) οιtτίιχ της οεινΎjς σuμφορ«ς. 

"Αν πρόχειτ~ι μ& ιχlτήμιχτcχ, οιιχμιχρτuρίες χιχt δπομνήμιχτcχ, τ«ξιοιΧχιcχ, 

πcχρουσιιΧσεις κιχ ι σuζΥjτήσεις στον ο ΗΕ, συνομιλίες ι:ίσuνεννΟΥjσίιχς χοιι οιπλω

μιχτιχές έπιχοινων(ες, cΧ.ντcχλλιχγη έγγριΧφων χιχl &.ντεπίοοσιν τοπογριχφιχοίί 

οιιχμελιστικοu χά.ρτη νcΧ. ξιχνιχ8οuμε τον πολυπδΟΥjτον τόπο μιχς, οΜέποτε Οιi 

έπιτευχθη τοίίτο. Κι «ς γριΧφουν, &.ντl νιΧ. σπουΜσουν τlς ρίζες των ποιήμοιτιχ 

νεοφιχνε"iς τουρκολόγοι, βυζcχντινολόγοι, ίστορικοt κιχl &ριστοι 8ιπλωμιχτοίίχοι 

φιλόλογοι έφευρέτιχι φcχντιχστικών πιχριχπομπών ποίι οι' ιχuτών 'ή 'Ιστορ(ιχ τοίί 

τόπου νοθεύετcχι, ι:ίφοu οιcΧ. τοιού-:ων πcφcχπομπών δποο-ηλοίίτιχι ά.νοήτως χοιl 

έμφιχνώς ή ιχίμομειξίιχ κιχt οι«στιχύρωσις 'Ελλήνων χιχt Τούρκων, οιιΧ. νιΧ. lσχυ

ροποιε"iτιχι 'ή θέσις τοίί τουρκικοί> πιχράγοντος εlς τον τόπον ιχύ-:όν. Κιχl ιχύτιi. 

ουστuχώς οΥJμοσιεύοντιχι cΧ.πο οΎjθεν χιχθ'Υ)γ-ητιχς ~ &λλως «γλοιώ8εις κοχλίcχς», 

τοίις όποίους πληρώνει το Κρ&.τος, χωρlς νιi. έλέγχωντιχι τιi κείμενιΧ των ιiπο 

cΧ.μερολ·~πτους κιχl ι:ίνεγνωρισμένους έπιστήμονιχς με 8ιε0νές κύρος κιχl προκει

μένου μά.λιστιχ γιct Οtπλωμcχτούχους ΠΟU ~τυχε ΚλΥjpΟνομικώς νct μην έχουν 

σώιχς τc7.ς φρένιχς. 'Ενώ τιi κείμενιi των ένοέχετcχι νιi ε!νcχι πιχριχπειστικιi. κcxt 

σuyχεχuμένο:. 
Πώς δμως 'ήμπορεi: κιχνεlς νιi έλπίζει χοιt κά.τω ιiπο τέτοιες σuνθηκες; "Αν 

θιi γυρίσει ξιχνιi πίσω στον γνώριμο τόπο, στην πολυιχγιχπημέvη γενέτειροι; Πώς, 

κιχι α.ν θιi ζήσει, ν' ά.ντιχρύσει κιχι πάλι. &.πο τιi uyώμιχτιχ κοιι τtς δπώρειες τον 

προγονικό, όνειp<~ΟΥj έκε"iνον ΠCΧράοεισο, ΠΟU στη φυγή 'tOIJζ οι &νθρωποι νόμι
ζιχν πως ε!χιχν γλυτώσει την ζωή τους &.πο την κόλ«GΥJi 'Απο τοδς βομβcχροι

σμούς, την φωτιιi κιχt τιi σ(οεριχ τών τουρκικών πολεμικών μηχιχνών κοιτεστρ&.

<pΥJ δ έξιχίρετος θιχυμ&.σιος, δ φυσικος κιχl μεγιχλόπνοος κιχt &.νuπέρβλητος π(νιχ

κcχς ήjς θείιχς Δημιουργίοις, ποίι 8εν θιi μποροίίσο:ν νιi φιλοτεχνήσοuν ζωγρ&.φοι 

δσον έμπνευσμένοι κι «ν ε!νcχι στην τέχνη. Γιο:τt 8εν ήτο:ν μονιΧχcχ ή σύλλΥJι\ιΥJ 

χιχt σκι«γριχφίcχ μέ τlc; ένιχΊJ,cχγ&ς τών χρωμιΧτων. Το θcχυμά.σιο έκείνο τοπίο 

μέ τlς &.vr;φοριές χcxt τοίις ένοιά.μεσους ιiπδκρημνους βριΧχους, ποίι με τιi σχολεi:οι 

κοιt -:lc; έκκλΥjσιές προεξεi:χον σιΧν κιΧστροι η κοιι προβλΎjτες, σιΧν έξώστες η ιiκρο
πόλεις θεοιμοιτιχέc;, μέ τlς κιχτr,φοροuσες προς τtς ιiχτ&ς προισινόλουστες ρεμιχ

τιές, μέ τοδς δψΥJΙόχορμους πλοιτά.νους, τlς λείίχες, τl.ς κcχρυl>ιες κοιl τlς 

cχlωνόβιες βοιλοινιοιές, με τa έληόοεντροι κοιι τιi κυπcχρίσιcχ ιiλλcΧ. κοιl τιΧ κιτρινο

πρ&σινιχ λεμονοπερίβολοι ποιρουσίcχζcχν ~κποιγλον Οέοι. ''Οτοιν, μιΧλιστιχ, μέσοι ι:ίπο 

τοίις πuκνόφυτους κήπους έπρόβο:λλοιν σcΧ.ν μuθώοεις έπcχύλεις ot κcχτοικ(ες μέ 
τοίις τριγύρω ιiνΟώνες, τι OcX. προλιΧβοιινε νcΧ. συλλάβει το ιiνθρώπινο μιΧτι; Κοιι 

\ 3. ' ' , νοι ,1σοιν ο:υτοι μονο; 

Άπο τιΧ πλοιτιcΧ. Ψrιλιi όροπέοι« τοu δ.γιοv Παύλοt' κcxl οuτικιi. τοίί Ποτού 
προς τον Δράκοντα κιχl πέροι σ-:Ύjν ι:ίσ-:είρεuτη νερομ&.νοι, το Κεφαλόβρυσο, κι 

ι:ίπο έκεi: οuτικώτεροι στο μεγά.λο όροπέ8ιο τοίί Μάλη προς τον 'Αρχάγγελο, 
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τον Π σπαθαμμέvο χσιι τιΧ Κριvιά, δ έπισχέπτης &.ντίχρuζε χ&. τω προς την &.χ τη 

&νσ.Ιί.λλον, οισιφορετιχο &.πο τον πρώτο, &.σvλληπτον πίνσιχσι τοu θz(ou Δημιοuρ

γοu με την ποιχιλ(σι τών λοuλοuοιών, τη μuρωοιιΧ τών &.νΟέων, τών γισισεμιώv, 
τών ρόοων &.κόμη χιχt της μuρcτήνης, της Οροvμπσ.ς, "t""'ης ροοοοά.φνης, πού μετσ.

ξv τοuς χσιt με τοu ήλιοu το ά.ντtcpέηισμσι ή θά.λσισσιχ με το βοuνο ήοονίζοντιχν 

κιχ! ή Δημιοuργίσ. &.γσ.λλιοuσε. Ύί &.π' ολιχ ΟιΧ σuνελά.μβοινε τοu λσ.ϊκοu ζωγρά.-
1 ι "Ο ' ' ' ι ' 1 ψ λ' θ' β ό ξ' ' ' φοu το μσ.τι; τσιν χι σ.uτος σ.ιωροuμενος σ.πu η σι σι ρισχ τσιν μ.ετσ. u τ ou-

Ή πλοuσιοι νερομιivιχ, πηγή ζωvτιiνια:c; χcxt εύφο?ku:. δ Κεφαλ6βρνσοι;, ποiι σt μι« 

ιiπδχρημνο ροή τηu σχημ.α-:!ζει θεcχμ.α•ιχόν χα:-:cχρριΧκτη, άr.ό τό νερό τοu δποιοu 3ι:ι.ιρ!

vοvτcχι δμορφεc; vtιiνι8ec; πού Uδρεύοντcχv. 

ριχνοu χσιt της θά.λcχσσιχς το χρώμcχ τών όποίων ποινομοιότunο, ~τcχν γοιλά.ζιο 

χρώμcχ έλληνικ S; Κιχt πώς &.π' έχεϊ: θιΧ ζωγρά.φιζε "t""'ης Κcχρπcχσ(cχς την ~χρη πού 

οιεκρ(νετο &.π' έκεϊ: νιΧ πσ.ρcχλοcληλ(ζει με την «τοϋ Κρομμύοv aκραν» κιχι στο 

μετσ.ξv τοuς την 6μορφη ";"OU {iγιοv Ίλαeίωνα νvμφη, τοu Κηφέως την έλληνίοιχ 

πόλιν Κερ{ινειαν ι κcxt &.νιχτολοχώτεροι «την τώv 'Αχαιών άκτrjν» δ που κσιt &.πδ 

τtς Άθηνcχις «ό Τεύκρος προσωρμlσΟη πρώτοςJJ γιΟ: νΟ: tορvσει στην Κόπρο 
τή νέcχ Σcχλcχμ(νcχ; 
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Το θιχuμ<Χσιον έκεϊ:νο -:-7,ς Φύσεωι; περ~βcίλλο Ο& παριχμείνει. μVΙ)μειώ~ε; 
Κt άλησμόν'Υ)τΟ σε δλοuς έχε(νοuς ΠΟU ε!zιχν την τ{ιχ"fj ν& το γνωρ(σοuν. Γιιχτt 

·ή Φύση το ~φτιαξε συνιχρπιχστικό, ώριχϊ:ο, ~χπιχγλο, yο-ι1τευτιχό, μ' έvιχλλασσό

μενες θειχμιχτικeς &ποzρώσεις καt όμορφιές. Καt π:χρέμενε &~ι<Χβλητο οσιχ 

χρόvιιχ ot κ<Χτοαοί του το ζούσιχνε. Πιχρέμενε χι. ιχ•jτο στο πέριχσμιχ τών χρόνων 

κuρ(ιχρχο τοu τόπου χιχt της περιοχΥ)ς κιχt σοcν μυΟιχο ποτε ~εν Ίjλλοcξε ιlψη. 

οi.ίτε &τ.ο την πολεο~ομ(ιχ χαt τtς άρχοντιχeς κ:χτοι.κίες, μ-ήτε με τών ~ρόμων 

το «νοιγμιχ κιχt τοc <ptλόπονιχ σ""..(έ~tιχ τών ..l'Υ)μοτικC>ν άρχόντων κιχt τών σuν:-η

ρ·ητιχών άνΟρ<i>πων τοu τόπου. Έκεϊ: ποu ?ί.νοιγιχν ο!. τριιχντιχφuλιες κιχt τοc 

γιιχσεμιά., φω)ντωνιχν οί άχλιχ~ιές, ο!. μ'Υ)λtέι:;, ο!. άμuγοιχλιές, ο!. ροοιές, οι κι

τρολεμονιές, κι έ-><.εϊ: ποίι ?ί.νθιζιχν ο!. ρο~ο~ά.φνες, πριχσίνιζ:ιιν ο!. χιχρο•Jπ!lς κι. 

&σ-ήμωνιχν ot έλ'Υ)έι:;, πά.νω cΧΠΟ τtς μuρτιές, τtς άντρουκλιές, τοc σχίνσ., τοc Οιχμνο
ει~Ίj &γριόοενοριχ με τον κισσο κιχt τοuς βά.τους. Κιχ!. στοuς λόφους τριγύρω 

ο!. Μι;>νες, ':"cX κυτ.ιχρίσιιχ, ':"OC πεuκιχ, τοc ΠΟ'Jρ•ι<Χρι.ιχ, ':"OC έλατ:χ, πού προστά.τεu:χν 

8λον τον φuτικο πλοuτο τών Κ'Υ)Πουριχών χι έσπερt~οει~ών cΧΠΟ τlς κιχ.τιχιγί~ες 

κιχ.t τοuς &νέμοuς. 1\ιχt ή οψη τοu Πεντιχδά.κτυλου χά.πως βιχρUΟυμος άποτελοuοε 

-:Ύϊν μόνη &ν-:-ιθεση με-:-ιχξύ τοu κατιχγ<Χλανοu οο?,ριχνοu κ:χt :-~ς πρ:χσι.νόλοuστης 
Γ :ης. 

Άπο τtς στέγες τών κιχλλιμάρμιχρων σχολικών της Λιχ.πήΟοu κτ-ηρίων, 

στlς όποϊ:ες ίιπερ-ήφιχνος ή Γιχλιχνό) εvκος έχυμοc-:-tζε, ε!χιχν κτισμένες -:-tc; ι;ιωλ'Υ)ές 

τους -:oc χελt~όνtιχ, ποίι σοcν πετούσανε, χοcμ·ήλωνιχ.ν τοc φτερά. τους νοc zοcιρετ-ή
σοuν τούς &νΟpώπους Κt ~σμιγιχ.ν το κελά.~ημά. τους με τtς φων&ς τών ΠΙΧ.t~tών 

πο•J σ-:ο οιά.λεψμιχ. έπιχ.ιζιχν στήν ιχ.uλή -:-ώ•ι ιr.ιολείων. Κιχt μέσιχ στο ύγιεινό

τιχτο εuκριχτον κλϊ:μιχ. περνοuσιχ.ν &νεπιχίσΟητες ο!. χεψωνι<Χ-:-ιχες νύχ>ες πού 

6>οηγοuσιχν γοργ& στην &νθόλουστ-η, λοuλουοιιχσμένη, μυροβ6λον "Ανοιξ"ΙJ ποu 
tοινε κι ιχ.uτ-fι τη οεφά της στοc Κιχ.λοκιχίptιχ γι.& νοc γεμίσουν cΧΠΟ πιχριχΟερι.στές, 

έ.πισκέπ-:-ες κιχ.t χιχ.θημεριν01Jς έχορομεϊ:ι; ο!. &βιχθεϊ:ς άκροΟ:χλιχσιες τ-ης Λιχπή

Οου ... "Ετρεχοcν έκεϊ: χιχτοc χιλιά.οες ο!. Λευχωσιά.τες χι έστηνιχ.•ι σκην&ς κοντιΧ 

στl.ς &κτ&ς γι& νιΧ περ:Χσουν τ& χιχλοχιχ.ίριιχ σ' έκεϊ:νο το φιλόξενο θιχ.uμ<Χσιο περι-

β ')· "\ C ι C ) 1: I \ t \ - t I 3, t I 1_ r 
ιχ. ν.ον, η χιχ.ρη, Yj φι. ,ο.,ενιιχ. κιχ.ι ομορφιιχ του οποιου •1σιχ.ν ιχ.σuγχριτες μξ; οποιο-

οfιποτε lί..λλον τόπο στον κόσμο. 

Ή όμορφιιΧ κιχ.ί -η ψιλοξεν(ιχ τοu ιχlι:Μοu έκε(νου κόσμο•; ~χει τελειώσει 

-:-ώριχ Κt όχτω zρό•ιιιχ.. ' [{ θάλιχ.οσιχ σ-:-έρεyε. Koct -:-& μ~ν~ρόσκ!))λιχ. ϊ:'Υ)γιχινοέρ
χοντιχι &πο τήν Τουρχ(ιχ στην Κύπρον έλεόΟεpιχ.. Ε!νιχι &γριιχ.. Kocl aιχγχώνοuν 
μέ λόσσιχ.. Ε'!νιχ.ι τόσο ?ί.γριιχ πού οεν δπά.ρzουν θηpιοοιχ.μιχσ-:-eς γι' ιχ.uτιΧ στον 

δικό μιχ.ς πλιχ.νf,':""Ιj. Κι έρzοντα.ι &πο άγριο, ξένο περιβ&λλον. '\r.o -:-fι ζo•jr.ιJ.oc 

τ-ϊjς Άνιχ.τολ(ιχ.ς π-ηγιχ.ινοέρχοντιχ.ι στην Βόρειο Κύπρο. Λuτ& τ' &γριόcr><.υλιχ. πού 

περιφέροντιχ.t λιχ.σσιχ.λέιχ στον τόπο μιχς στ-fι οικ·ή μιχς γλι~σσα. κιχ.λοuντιχ.ι «εισβο

λείς», σ-:-(,ν γλώσσιχ. -:-7,ς φυλΥ,ς των «είρ-ηνευ-:έςιι. τa κ.-:-fϊνη ιχu-;-ιΧ με -:-ιΧ u;-:ο

λειμμιχ.τιχ. της φυλΥjς των στ-Ιjν Κύπρο. γι& ..-ιΧ όποϊ:ιχ κ.ιχ.t aικιχ.ιολογοuν την π~ροu-
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σ(ιχ -;οuς σ-;ον Βορρii, ~Χ.Ο'Jν μ.ολu•Jει έχε'Lνο -;ο θ~ωμ.~σιο φuσιχον πφιβ~λλο -;ou 
τόποu μ.ο:ς. ΔΕ:ν έzοuν θέσ-η στον τόπο μ.:χς. 'ΙΙ π:χροuσίοc των προσβ:Χλλεt τον 

τόπο κιχt το mριβιUJ,ον. Κιχ~ οΕ:ν ΟιΧ fισocv πρσ.γμ.σ.τικό: χ-:-ήνη, «ν οcντt νιΧ ξ:::ρρι

ζι~σοuν τούς οικοίις μ.ιχς ciνΟρώπeιuς ciπo τον οικό μ.ιχς τόπο έφόρτωνιχν έπt των 

πολεμικών πλο(ων τιΧ ύπολε(μ.μ.α.τιχ τ'ijς φuλ:ιjς των έντα.vΟσ. μ.ετιχφέροντά.ς τιχ 

στtς ζοuγκλες της 'Α νιχτολ(ιχς. 

Τ' ciειθιχλΥj οένοριχ οΕ:ν πριχσινοβολοuν πι.οc στ-fιν Λά.π-ηΟο ... Lτtρεψα.ν 
~λ ι 'λ I ' I I ι β -λ τ I λ I ξ I θ υ ες οι μ.εγα. ες π-ηγες, -τ-ιχ ρuα.κιιχ κιχι οι ρuσοu ες . . . α. κ ωνιιχ ηριχν η-

κιχν ... Ot ρίζες των, οΕ:ν Ο' οcv-:έξοuν, Ο:Χ ξηρ:χνΟοuν ... Κιχ!. οί yν·ήσιοι ίοι.ο

κ-::ιjτες άργοu•J v:X γυρίσουν . . . Οί πριχγμ.ιχ-;ικο~ κιχ)J,t:ψyη-;&:; πο•) τ:Χ φρόν:-ι.ζ:χv 
περιμ.έvο•Jν. Όκτω -;όσιχ ι.ρόνι:χ βρ~cr.<O'J'>!XL σε ά:νιχμ.rπή . • . ΘιΧ προλ:Χβοuν 
τtς ρ(ζες οcκόμ.η -;ών οένορων ι.λωρές; Θa γuρίσοuν οι iνΟ?<ι>ΠΟt πρtν οcποξη
ριχνΟοvνε οι ρίζες τών άπογuμ.νωΟέντων ciει.Οα.λών οένορων; Φα.ίνε-:-ιχι μ.:Χλλον 

ciπιθα.νο ... 1\[e τά σuνήΟ·η κιχ!. ciπo είκοσιχετ(α.ς συχνά τα.ξι.οά.κια. ά.νοc τtς πέντε 
'J 1 πείρου:; ο:ύτοπροβα.λλόμ.ιχστε χωρtς κο:μ.ι.οc &.vτο:πόκρι.ση. . . Γιιχτt οΕ:ν πfιpιχ

μ.ε ciχόμη πίσω τό: κα.τιχληφΟέντιχ έΜψη μ.ιχς. Κιχt μέχρι πότε Ooc πληρώνει. 
τόσον οcκρι.βιΧ δ λιχος α.ύτος την &τελέσφορο οι.εθν:ιj σuμ.παρά.στιχcrη; ΔΕ:ν φαίνεται. 

νό: ύπά.ρχοuν πρόθυμοι. ο•;ν:χμι.κοt πιχρά.γοντες, οί όποtοι. Ο' &ποτολμοi3σ:χν τή•J 

μ(ιχ κιχ!. μονιχοι.χ·fιν λύσ-η το::ϊ ι.ρονίσιχν-:-ο:; 70'J70'J θέμιχτο:;, το δπο'Lον κ:χl. άπ~ 

zρόνοu σε zρόνο οσο κι rί.ν διεΟνοποιΊj-;ιχι., έπι.σκι.:Χζε-:-ιχι. &πο σοβ:χρώ:-ερ:χ δι.εθ•r'η 

vέιχ προβλf,μιχτα., τοc όπο'Lιχ σuνεzως οrιμι.οuργοuντιχι.; Δι.ιχρκής, έν•ιχ•ι.κ·fι προ-

β λ , 'λλ' ' • ') ο ·ι;, οι οι χωρις ιχπο•ε .εσμιχ ... 

Ό 0\ιομοι.ρο::; λοιος άνιχμένει, &κοίιοντιχς τών έπιτ-ηοε(ων τιΧ φοuσκωμένιχ 

λόγιοι. 'Ελπίζει κα.t προσμένει και ύπομένει. ένώ τοc χρόνιοι ποιρέρχοντιχι χωρtς 

νοc μπορεt νά έπιστρέψει &κόμη στόν τόπον του. ΔΕ:ν έπιτρέπετιχι. σ' ιχύτον τον 

λοιό, πού ξερριζώΟηκε μΕ: τ-fιν βίοι &πο τ-fιν Γη των πιχτέρων το•J, νοc έπιστρέψe:ι. 

έκεt στον τόπο πού έγεννήΟη κιχt εlοε το φώς -:-ijς ζω:ης. ~εν έπι.τρέπετιχι νό: 

γυρίσουν στοc οικά. τοuς μέρη, νοc έπιχνεγχοι-;ιχο-τ-ιχ0οi3ν, νοc κα)J.~ερ'rfισουv, νό: 

~οuλέyοuν, νοc ζ~σοuν στόν τόπο oL rί.νΟρωποι, &πο τον όποΙο ot βά.ρ~ιχρο~ τούς 
έξεοίωξ!Χν. Ot &νθρωποι οιύ-:οι, ο~ά τ-ης βία.ς των οπλων έγχοι-:έλzι.ψιχν την προσ-

) - , ' "Ο) ' • β I ' \ ' ο , \ ' 'Ο φι •Yj των γενετει.ραν, γι.οι..-ι ·η ε ,ιχν να. επι ιωσοuν με -:-ην επ~ uμ.ιοc κιχι τον πο ο 

τ-'ηc; σόντομης έπιστροφΥ,ς των στΎ)v γενvέθλι.ον Γ:ην. ΔΕ:ν έγκ:χτέλειψιχν γιιΧ 

π&ν..-α. τόν τόπο τοuς. Κι έr.ιμένουν ύπο εlρηνικΕ:ς σuνθ-ίjκι::ς νόι. έπιχνέλθοuν σ' 

• ό 'Ε - • • ο - • ' · · ι 1 β' ιχυτ ν. ~κει νιχ εy..<:σ.τιχστοι ouv, νσ. πιχριχμειvουν κοιι νιχ σuve:z. σouv τυν ιον 

τους. Δeν ξέκοψοιν μόνοι &πο τόν τόπο τους, &λλοc με τ-fιν β(ιχ κιχt -τ-fιν &πειλ-fι 

κοιτόι. τ-ης ζω:ης των. Γι' ιχύτο κοιt οι.κσ.ιοuντιχι νό: έπανέλΟο•;ν. ΊΌuτο εz.e:ι. χρέος 

ν' άποιιτfισει ή ~~εΟν-fις Koιvf) γν<:>μη. Π ρέπει νόι. πει.σΟη ο-:ι έzει κιχ&ηκο·J νοc 

έπέμβει κιχt νοc έπ~βιU.ει ιχύτ-fιν τ-fιν &πιχt-:-ησ-η. ~[ά.λ\στοc oe zωρt:; κ:χμμ.tιχ•J 

zρονο-:-ριβ·ί;ν. Κιχt όφεΟ.ει ό ξe:ρρ~~ωμένο:; λοcος πρ<-;>το:; v~ ζ·ι;:-ί;σει. τοu-:-ο έτ:ι.

μόνωι; :ι.:ιχt &νενοοιι:ίσ<ωc; &πb την Κuβέρν-ησ~ν, -η όπο(οc κιχl χωρt:; νόι. κωλu-
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σιεργε'ι, zρειιΧζετιχι όμως -.ην πλfιρη σvμ~~ριΧσ-:-ιχσιv λιχοu έμyvχωμένου, ~υνιχ-
- 1( ' ι I > ι > 1 ' .1,. ! ό 

μικeιv, σ;ypυπvov εμπνευσμεvου κιχ~ εμποτι.σμεvοv ιχπu ιχyων~στικΊ1ν ετοιμ τ-ητιχ, 

θάρρος καi. α.v-:-ιχποcρ•rι;σιν, ά.~eιι;;α.σισμένοv νιΧ κ<:p~ίσει -:-ον ιΧyώνοι τ-"ής έπισ-:-ροφης 

είς -:b•J τόπον τΥ,c; κιχτοιγωyίjς -:-ου. 

'Εκεί: πού 8λοι Ορηνοuν τ-Ιjν φυγή . . . 'Εκεί:, πού fι/J,οιξε τοu τόπου τό 

ι:;:.uσικον χοc)J.ος με την π~ρουσίοc των ξένων είσβολέων. 'Εκεί: σ' έκεϊ:νο τον 

τόπο, πού δεχότοιν έλεuΟερος 6λους τούς Οοιυμοcστές του φυοιολ&τρες. 'Εκεί: νιΧ 

γvρίσουν zωρl.ς κοcθυστέρ-ησ-η ot δικοί τοu γνώριμοι &νΟρωποι ο ο ο Tόtt μόνον 

ή ΦύcnJ Ο' ά.λλάξει μορφή. "Αν έποcνενωθη δ λοcος με τον τόπο του ... Uί ρίζες 
τών ~ένδρων 0' ά.νοcζωοyονηΟοuν κιχ!. ΟιΧ βγάλουν βλα.στούς νέοvς ά.πο τον πότο 

τ-1,ς φvyr,c; κοιl. -:-ιΧ Μχρuα. -:-ou γuρισιι.οu πού θιΧ ποτίζωντοcι οί χλωρές στο εδοcφος 

ρίζες. Κι οπου ot ρίζες ξΎjpάΟηκιχν θιΧ φυτέψουν νέους βλcχστούς, 00:. χοcθοιρ(σοuν 
τΟ:. μνήματα. κιχl ΟιΧ στ-ήσουν στοcυρούς νέους, μνημονεuοντες μέ θεία. κα.τάνυξη 

τούς προγόνους. 'Έ-:σι οί ρίζες Ο' άνοινεωθοuν πιο βοιθειCς κοιl. 00:. ~ια.ιωνισ()οi3ν 

σ-:-fιν τόσο ~οΟητ-}ι άλλΟ:. γιΟ:. την ώpα.ν ά.πρόσιτη Γη ... Τότε κocl τΟ. κοcτοιπον
τισμένοι νεριΧ ά.πο τοιJς φρικC:)~ειι; ά.νηλεεϊ:ς βομβοcροισμοuς, σιiν άρτεσια.νιΧ ποv 

Υjσοιν ο· ά.ρzίοοuν την άvάβρυσ-η -:-ους ά.πο -:-1.ς μεγάλες χοιρά.δρες, τtς πηγές, 
-:-1.ς pεμα.τιές &πό τlς κοιλοc~ες, τούς λόφους. Νέες φuτεϊ:ες ΟιΧ κα.λίιψουν τ-}ιν 

έρημοη r-η. ΘιΧ ξοι•Jοιβιώσει ή περικοιλλο}ιι; &νΟόλοuστη πολιτεία.. Κιχ/. προcσιν6-

λουσ-;οι θά. μοσ-ι:οβeιλοuνε πάλιν ό κά.μπος, οί κΥιποι. ΘιΧ ξοινοινθίσουν ~ροσό
λουστει; οί ρεμιχτιέι;, οί πλοιγιέι; κσ.l τιΧ βράχια.. Toc πουλιά. ποv ~φυγοιν κι α.ύτιΧ 
-:ρομ~γμέ•Jοι Ooc '('Jρίσοvν έκεϊ: γιοc νιΧ ξοcνοιχτίσουν τl.ς χοcλοcσμένει; φωληές των. 
ΘιΧ γλvκοχελοcοοtίνε ά.μέριμνοι κοιl. θιΧ μεθCiνε ά.πο εύω~ιές μυρ(πνοες, φvσιχές, 

άμόλuντει;. Κοιl 00: πετοuv χοιμηλά. κι έλεuΟεριχ ΟιΧ σιτίζο•Jτοιι με τον λοιό, τούς 
ά.vθρώπους τοu τό~οu κocl ..-ιΧ ποιιδιά των. Θοc συζοuνε ό:ρμονικα: μέ την Φuση 

μέσοι στο ά.νοινεωμένο θοιυμάσιο περιβάλλον ποv θά. τούς πλιχισιώνει. Κοιι οί 
ά.ετοl. ιΧκόμη ιΧπο τlς yηλοχορφέι; -:ou ιΧνήσυχο•J Πεντα.Μκτυλοv, ποu δέν ά.νέ

zετσ.ιο τ-fιν -:-ουρκικοίι κοcτοχf,, Ο:Χ. zοcφε-:ο::>ν μέ -:-ον γuρισμο στ-ίjν ΜπηΟο -:-ov 
λocou τ-ηι;, οα. zοιιρετοuν uπεροήφοινοι το ό:ρμονικό φυσικό μεγοcλεϊ:ο με τ-ίjν έπι.

σ-:-peιι;;·fι κ~ ιΧποινεy.ι.οcτάστοcση έχεϊ: τοv γνfισιοu ~ληΟuσμοu, τοv yνήσιοv πλη

Οuσμοv πού μόνο ιχu-:-ό:; ιΧντοcποκρίνετοcι. προς το θιχuμάσιον τοuτο κοιl ίδεώ~ει; 

περιβά.λλο, οC>ρον τ-ί)ς Οείοις Δοημιοupγίοcς προς -:-ούι; πο:νάρχα.ιους οίκισttς τοu 

-:ό~ο•J, eιί όποϊ:ο~ έπέλεξοcν έχείνην -:-ήν ~ερι.οχ·~ν γι.α. νιΧ. κτίοοuν τ1jν ΛάΠΎjθο. 

λl~ τοu ξερριζωμοu κα.t της προσφuγιaς τα. ποιΟήμοιτα., μέ την ιΧπώλειcχ 
τΎjι; προγονικ-ης r-ηc:;, μ~ την εύτελη &πο τον είσβολέοc τα.πείνωσ·η &ι; &νιχνήψω

μεν C:λeιι οί '()μ.ογενεϊ:ς. "λς ά.ποβάλωμεν τόν ποιλοιιόν &νθρωπον xoct ιΧς μνη

σΟώμεν τ-ϊjς κα.τοιγωγ-ηc;, τϊjς προελεύσεως κιχί της 'Ιστορ(α.ς μοcς, ά.να.γεννόμενοι 

μέσο: ιΧπό τον τόπο μοις, έπιστρέφον-:-εc:;, μελετώντες κοιί σπουδά.ζοντει; σιΧ.ν νέοι 

οcνΟpωποι -:-1.:; προγονικές μοcς ρίζες, 71j•ι προοιι<~νιον κιχ/. ποcτροπ:χρά8ο-:-ον έθνιχ-ίjν 
μ.οις χ);ηρονομιά. "Ας ά.ποβάλωμεν πεπορωμένοις ά.ντιλήψεις κα.t πρόσκοcφει; 
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έπιδιώξε~ς. " \ς έτ.ο:νέJ.Οωμεν είς -.ο πριχr-ι.:fιν~ον σοcν ·ιέυ~ ~·ιΟρωποι έμ?οροu

μενοι &πο tδεώ~η. τοc όπο"i:ο: χο:ι χάριν -:-ίjι; cpuλο:ργvρίο:ς έχρεωχόπ-ησο:ν, χά.ριν 

τών φιλοδοξιών κο:1 τηι; &ρχομο:νία.ς κο:1 -roi3 πλου"~σμοίί χ:χτεβο:ρ:χΟρι~Οησο:ν. 
'Άς πuργώσωμεν έτ.t "ou ΓολγοΟα μα:ς -:oc tδο:ν1κοc -:ou 'Έθνοuς, κιχΟισ-:ιΧμενοι 
ιχίιτοδόνο:μοι μέ διά.δ·ημο: ...-ης iπιστροcp:ηc οτtς προγονικές μιχς έστίας την πίστη 
προς τ-ήν Π ο:τρίδα.. "Λ ς &τενίζωμεν μe tερόν δέος προς το σuμβολον τ-ης •ι(κης 

κσt τοίί Οριά.μβοu -:-ljν Γο:λανόλεuκοv. " \ι; έμπ/:ησΟώμεν έΟνικης r.f.στεως κ:χt 
ίδο:νικ:ης α.u-:ιχπο:ρvί)σεως χ:χt ciγωνιστικr1ς Οuσίιχς χα.t έπ~κοu όλοκο:,;":'ώμα.τος 
μέχρις οτοu ·ή rιχλcχνόλεvχος κuμοιτίσε~ είς το Λιβά.~ι, --:ον ''Λ γιον Ίλcχρίωνο:, 

στ~ Βοu9α.βέντο, σ-:-ίjν Κοιν--:&.ρ:χ " \ς δι~:χχΟώμεν ά.r.ο -:ο τ: .ΧΟυς τοu i\ :χ~ωρο:ί
οu, πού b 'Lδιος έτοιr.εινώΟη δ~οc νοc -::χr.εΙ•ιC:>σει -:oc ε~τεί.Ί) ά.νΟρι:>πινο: πά.θη, &νu-

'.\r.).ωμ.ένε; σ-:-~ κpάιr:εη~ -:-ώv \ιψ-ιjλών ~χρv?ών -r,~ :3ι:ι·.ι·,ο~i.χγιi; l)t 8•;1; μ.εγ7i.ε; 

έvιψ!ει; της '.\γt-χς 'Λνχσ-:-ιχσ(οcς xoct • .\γί~ς llocptx<r/.ε•;1jς άτεvίζοvv χ,Χτιο> πρός .-ljv ύπόλοι
ποv άρχοcΕαν •i.άμπουσχν• Λύ.πηΟοι•, έ;-. τ'ίj~ /;πι:ι(οc:; -:ο\ί ;-or.ε(r;•; -ή Οέχ έμφχv(~ει πχvοροcμοc

-:ικ~v fιψ·ι; κ:tί l~::~yi.r.ιν ~μ'JP?t.~. 

ψι~νοντο:ς τοc ά.νΟρώπινο: lδει:>οη εlς ο:lθέριο: ίίψη. ".\ς μνηοΟι;;μεν τΟ: όλοκcχuτC:>

μο:τσ. τών νέων έχείνω•ι πο•) έΟuσ~ιΧσΟr,σο:ν κχt τώ•ι z \λ~~~Cι>'ι ά.'rιοοuμένων ποiι 
δ&ν π:χρέχοu•ι σ·ημε"i:ο: ζωΊjς /.rxt o.ou ά.ν:χμέ•ιω•ι -:-ίjν σωτ-ηρία:•ι των ά.πο --:οuς 

έπιζώντες. " \ς κά.μψωμεν σuντε.-ριμμένοι προ τοu μεγαλείου τ~ι; Ο•Jο(ο:ς των 
8toc τ-~ν προστο:σίο:ν τ-ίjς προγονικΥις μα::; Ι'·ϊ;ς κσ.ί μέ 7Ζο.εLνeι>σ·η τον rι.•'ηpι« τ-fις 

ά.J.ο:~ονtχς μχι:;. ΈξωΟενωμέ•ιοι ά.πο --:ό•ι τότ;ο μχς ~:; γ~γ:χντι:)σωμε•ι το π:χ-:ρι

ωτιχ6 μο:ς φρόνημα, τυποθετοuντες δπεροcνω τών vλιστιχων συμφερόντων -:ον 

ά.νεχτ(μη-:ον Καl &νσr.ντ~χοιτά.στ~":ΟV (Χ1jτ(;ν νψ:ηC:>ταrJν 'jώρr;ν, -;-~ν l8tιχt-:-έρο:ν 

Π, ·φί8:χ, -:όν τόπο -:-ης γενε-:εrρ:χ:; μχ:;. ·• \ς 8ιΜξωμεν ·ί;μειι:; ot όλtγοι -.σ έθνη 

δτι ~εν πρόκειται νοc Οuμιχτυποιο{ιμεΟχ γιΟ: -:-oc σ·;μφέροντο: τών lσ'ι.uρων. 'Άι; 
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άποδείξωμεν μέ το άνοcστηλοόμενον της Φuλης μοις ήθικον μεγοιλε'i:ον τtς ρίζες 

της έθνικης κocl πολιτιστικης μοις κληρονομιιiς, έπιστρέφοντες προς οcύτές, 

σποuΜζοντες xcxl διοcχηρύττοντες το έμβλημοc τ-ίjς tστοριχης Διοcθ~κ·ης, κcχθι
στ&.μενοι uπέρμιrι.:οι X!XL προοcσπιστcχt τών δικοcίων μιχς. "Ας χοcτοcστώμεν 

θεμοcτοφύλοcχες τ-fις πιχτρώοcς χληρονομιιiς χoct στυλοβ&.τοcι θοcuμ&.σιοι κοcι άπτ6-

ητοι πρωτοπόροι στον δρόμο ΠΟU ό8ηγε'i: στην άπελεuθέρωση τών ποcροcνόμως 

κοιτεχομένων έδοcφών μοcς. 

λ16νον όπ' ιχύτές τtς προUποθέσεις ot νέες γενιές θοc δuνηΟοuν νοc έπιστρέ
ψοuν στlς προγονικές μοcς έστίες, μέσιχ στο γιχλήνιο, χοcτοcπληχτικό, Οοιuμ&.σιον 

φυσικον περιβ&.λλο ΠΟU έζησοcν ot προπ&.τορές -:-ων κoct μόνο στον πολυπόθητο 
μοcς τόπο θ' άχούει κσ.t θιΧ. πιστεύει ό κοcΟένοις στην φιλοσοφική θείσ.ν έποcγγε

λ(cχν « ... καΙ. έπl γψ; εlρήνη, έv άvθρώποις εvδοκlω>. Τότε ό στίχος, προcγμοc

τικώς, θοc βρίιrι<ει άπήχησηl ... 
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lΔΕΩΔΗΣ ΕΙΠΛΟrΟΣ 

ΜΙΑ ΔΙΑΠΥΡΟΣ ΕΥΧΗ 

ΜΕΡΙΚΕΣ λέξεις πού σ~ν στLχος κο:t διά.πυρος είιχή &.κοuονται σuχνά., 

των δποlων κο:t -ή έννοια ά.κόμ:η οέν εtlρ1:rκεt ιiντ~πόκρι::η Υ ιiπό τοuς ίιπεv&.J

'ΙΟUς οί δποίοι χειp1ζοντο:ι τά.ς τ-jχο:ι;; -:ω•ι λαών, δι~ •ιά. διο:κu6εuετσ.ι δ:;ο•ι ποτέ 

α.λλοτε τό ιιέλλον τ-ης &.νθρωπότητος κιχi πού &.ποτελοσν ε•ιο: πελώριο πολυ

συζητημένο θέιιο:, fι έφο:ρι~ογή tώ'l δποίωγ στήν πρiξι•J ά.ποτελεί τόν δισ.κα'i'j 

πόθον των λο:ώ•ι, ίδισ.ιτέρωι;; εΖς τή•ι τα.ριχχώδη περιοχή•ι της 'Λ•ια::ολικής "Με

::κιyε1οu lνθο: mt fι Κόπρος, εlνσ.ι τό σUνΟημσ. πού προήλθε ά.πό τήν ~γγύς 

, Άνι:χτολή•ι καt σ~ν στlχος κο:t ψα.λμ.ός ά.ντηχεί ά.ν& τ(t πέριχ.τιχ το>j κ6~ιοu 

ιι ... καί έπ'ί Γ1jς εlρ1/,•η, έ'' άv{)ρώποις ειiδοκία•> . 

Ε!ι;; τήν κοινωνικfιν ζωήν τών ά.γθρώπω-ι κι:χί τιi>ν λι:χώ•ι fι δμσ.λότης ι:iπο

τελεί βιχ.σικό στοιχείον σuγuπά.pξεως κσ.ί fι μετσ.ξίι τιi>Υ λι:χώy καl tών eθνών 

φιλική σχέσις κα.ί ιiμ.οιβαίι:χ ~μπιστοσU-ιη ψuσική•ι Κιχτάτ.~::ιι•ι. '.\.πι:χ~ίτηtο; 

οι. ι:χύτήν εf•ιιχι 1ι mjvεσις, 1ι κιχ.τι:χνόη::;ις, 1ι σvνέπειι:χ, δ iλλ ηλοσε6ιχ.~μόι;; έκι:χ

τέρωΟεν, fι σvνέπειο: διόt προστι:χσ1ιχ.ν τών &.νΟρωπlνω•ι &.ρχων κι:χt δικα.ιωμάτω•ι, 

δικιχ.(οv κι:χt δι.ι.αλότητος, &.rοα.ρ~1τητα σ-tο~χεία. εύpuθ)wJ l:;ορροπίσ.ς κσ.t σvν

vπάρξεως, ποu σvγτελοσ•ι ά.ψ' έσ.υτώ•ι είι;; τη" έορσ.ίωσιγ της εlρήγης, μ.έ ~πί

τεvytιιχ. τήν εύτvχ1ιχ.ν κιχ.t σvγεργιχ.σ1ο:ν μετα.ξύ tιi>'l λι:χων. Διότι, ιf>ς πι

σ-tεύετσ.ι, 1ι εlρήνη &.ποτελεί θείον δωρον πρόι;; τούς &,γθρώποuς, ot δποίοι οιιως 
~i·ιο•ιτα.ι σuχνά.κιι;; ά.ρνητο:ί, προκειμένου :;(ι•ι εθνη ά.•ιτιχγωγιζόμεγα, γ(ι [κα.

νοποιήσοvν τ~ς σuμψεροντολοyικιiς των ιiξιώσεις. 'λλλ' iι είρήγη lχει ίιψ1-

στην σημ..ιχσlσιγ διόt τόν πολιτισμόν mt σά.ν δώρο είιερyετικό, δέν εlνο:ι κσ.θώς 

'Ιομ(ζετα.t tιιόt ά.ψηpη:.ι.έΨη lννοια, ά.λλ' ά.•ιtιθέτως σuγκε-ι..ρψ.έ•ιη και ίιποκει

μενική. Διότι διά. της εlρήνης προάγεται fι &.νθρωπότης κι:χt οι' ο:ύτi'jς fι 

πρόοδος κο:l εύημερίιχ. τοσ σvνόλοu, &.να.πτUσσογτσ.ι αΣ Τέχναι, fι Έπιστ~μη, 

δ Πολι τισμόι;; κσ.ι ~μπλοιJtlζετα.ι fι Ίστορίι:χ των λα.G)ν. 

Άλλά. διά. τήν εlρη•ιικήγ σuνuπο:ρξιν &.πο:ρι:χ1τητος προUπόθεσις εlνα.ι 1ι 
yι:χλήνη κι:χι fι δμ.ο:λότηι;, δ κσ..'tεuνσ.~μός των &.νθρωπl•ιων πι:χΟών, fι ~ξάλειψις 

οuσα.ρέ~τωγ πpοσσινι:χτολι~μών και ψαύλω•ι έπιδιώξεtι)ν. Ή εlρήΨη οιο:λύει 

τfιν διχόνοια., τόtς lριδσ.ς Υ..αι ~χθρότητο:ς πού δ1f1~ιοuργοuν τόtι;; έξεyέρσεις 

&.ποκαΟιστώσα. ο:ύτή φιλικά.ς &ριιονικ~ς σχέ~εις μετι:χξύ τών λσ.ών .έκε(νων πού 

ποθοσν μlσ.ν διαρκή ε!ρήνψ. Διότι &.ψ' έο:uτ'i'jς ή εlρήνη σuμ.6άλλει εlι;; τήν 
fισvχ(ο:γ κι:χι ιiσψά.λειιχ.ν ~νι:χντlον π&.σηι;; έξωτερικηι; fι έσωτερικi'jς &.νωιιι:χλlι:χς 
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κιχ1 !χθρότητος. Καt διότι διCι της φιλικης διαθlσεως καt &μοιοαιότητος δ 

έφιάλτης της συρράξεως &πομ.ακρίινaται. Το μο·ια.δικόν, ισως, οιCι τ-Υj•ι έφαρ

μ.ογήν της έμ.πδδιον εlναι οτι αu-τ:η &ποτελεt μίαν &νιαlαν διεθνη μα.λλον συνο

λικΥjν Κατά.:.τιχσιν, πο•J ciγτt δι' αύτης vCι έδραιωθ"Ώ -ή παγίωσις της ε1ρήνης, 

&:ντιθέ-.ως διαταράσσεται ciπo έμ.πολέμους σuρριiξεις. 'Ή εlρήνη &ποτελε! &κό
μη κσ;t Σuνθ·ήκψ μεταξύ έμπολέμων κατόπιν διευθετήσεως των διαφορών των 

καt την &ποκα.τά.στσ.::ιι ν έκ νέοu ε1pηνικών μ.εταξό των σχέσεων. 

Ή εlρήνη δμως θCι πρέπει •ιCι εfναι ζωτικον προ'ίον καt έπίτεuγμα. της 

ιιεvόοκίας» μ.ετιχξ•) των ιiνθρώπων κο:t τω·ι λιχών, 'i'jτm της εύμενοuς προς ιiλ

λήλοu; οια.θέ::ιεως μέ. στόχο•ι τον εuσε6i'j δι~ σ.uτΥj•ι δρι::ιμ.όν: <ιuΟοα τ'Jέλετε 
,'{)1(1. Π0t.ώ01J' iψίV Οί. aντ'JρωΠΟ/1 't(J.U't(J. 7!0tείtε %(].~ Οείς όμοlως)) 1 εμ,πρσ.κτος 

δηλονότι εuμενής έχ.Ο·ήλωσις, -ή δποίσ. χρειάζετσ.ι ά.γωγην κ.σ.ί προπαίδεια., 

διά.θaσι·ι ψυχικήν κσ.ί πνεuμ.ο:τικη δισ.μ.όρφωσιν τοu &νθρωπlνου χσ.ρακτηρος 

ιιέ άνα.λλο(ωτον πίστιν, πού είναι δ ciκρογωνιαίος λlθος προς θεμ.ελίωσιν δμα

λης ζωης, της σuνυπά.ρξεως κιχt της &ρμονικης δισ.6ιώσεως τώv ciνθρώπων. 

Αύτή, λοιπόν. -ή εύμεν-Υjς διά.θε::ιις προδιο:θέτει θέλησιν καt καλλιέργεια ψυ
χική•ι κσ.ί πνευιισ.τικήν, πού είναι fι ciπόρροισ. ούσιιχστικi'jς &.γαθότητος, κσ.λω

.,jνΥ);, σε6σ.σμοu κσ.t έκτιμ.:ήσεως της ciνθρωπίνης όπάρξεως, &πόρροια φιλι

κής προσ.ιρέσεως κα.t έτι..σ.ρδίου ciφοο:;ιώσεως πρός τδ•ι &νθρωπο. Μόνο μέ. 

τCι κίνητρα. αύτCι θCι πρέπει νCι κιχτευθύνωντο:ι ο! aνθρώπινες σκέψεις ι.t.έ σύμ
πνοια καί &.γάπη, στοιχετο: &πσ.ραlτΎ)τσ. γιCι την κοινωνικήν εόστά.θειιχ. 

'Όμως -ή εuμενης διάθεσις έξιχρτ~τιχι &πο την σ.γαθή βούλησιν, τήν 

ά.γνή σκέψι, την lδσ.νικij σuνείδΎ)σιν κσ.t σuνιiμα τijv δρσ.στηριοπο!Ύ)σt γιΟ: εργα 

κο:t πρά.ξεις, πού σuντελοϋν στήν εlρηνικij δι-α.6(ωσιν της &.νθρωπlνης κοι

vωνlας. Κι &κόμΎ) δτιχν το βσuλψικο Υ.σ.θώς δισ.μ.ορφοσται εύσ.γώς, μέ την 

κσ.λή, την εόά.ρεστον &γωγij καί -ή διά.vοια &.σκεϊ:τσ.ι δι' lναρέτων λειτουργιών 

σέ. τρόπο, πού νCι προδισ.τίθετα.ι εύιιενώς πάντοτε -ή &νθρώπιν'Υ) σκέψις, κσ.t μέ 
~νε:ιι ν' ά.ντιιιετωπ!ζΎ) δποιανδήποτε ένδεχομένην κο:τάστασι ρυθμ.ιστικijν τοσ 

ci·ιθρωπlνοu βlou. αοπως, γιCι πο:pά.δειγμσ.. στο πα:ρελθον fι δΎ)fLtουργlα δισ.

φόρων έθlμων fιτσ.ν ά.•ιαγκιχ!α γιCι την ρύθμ.ισιν &wι.φuομlνων -διο:φορών, δπως 
κσ.t -ή σύνrχψις σιψφωνιών πρδς έξομ.ά.Χυνσιν ά.ντιμετωπιζομένων κσιτιχστά.σεων 
μ.ετσ.ξίι γειτο•ιαών λσ.ών μέ έπικlγδuνες προστρι6έ.ς Yj διαμ.ά.χες. Μέ. φιλικ& 

εθιιια, μέ εύδόκιμ.:χ συνσ.ισθήμ.σ.τσ. &.νεπτόσσοντο δεσμ.οι ποίι &.νέτρεπον κά.θε 

φυλετικij διαμ.6.χη iΊ κα.ί σύρραξιv. 'Ή προς το &.γαθον ιδισ.μ.όρφωσις 'tijς 
ciνθρωπlνης διανοlσ.ς ε!νσ.ι -ή πρωταρχικ-Υι βά.σις α.ύτης τi'jς ποθΎ)της εοδοκlιχς, 

πού θσ.πρεπε &.σφσ.Χώς νCι οιέπη τijν ζωή των &.νθρώπων, προκεφ.ένοu καt ή 

εlρή'Ιη νCι εόστο:θήσ'Υ) Υ..σ.l νCι έδραιωθη έπl της Γης. 'Όταν -ή φωτεινή ciνσ.
λσ.μπη της δισ.νοίας τών &.νθρώπων μέ. σύνεσι κατευθύνει τούς σuλλογι<η~ούς 

της καλλιεργΎ)μένης σκέψεως προς ειρηνικήν ζωijv κσ.l εύτuχlαν. Αίιτή, μέ. 
λlγσ. λόyισ., ε!νσ.ι περlπσυ κσ.l -ή εvνοισι της εόδοκlσ.ς ποu &.πορρέει &πο τήν 
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έv~τικτώοη σu•ιεlοησιν. 

Στ-ή•ι Πrχ.λ~ι&. ~ιιχ.θ-Ιjκη ή λέξις ιιε/ρψη>~, έ6p«ϊστi <~σσ.λώμΙι, είχε ~ό:·ι 

lννοιιχ. την σωτηρία. κιχ.i t~'l εuηιι.ερίιχ., ιιέ τ~γ iπιχ.λλιχ.γ~ ά.πό κά.θε εϊ~οu; 

κιχ.κό. Γι' α.ότό τή•ι λέξιν σ.uτ~ χρη::;ψοποιο~ιχγ κα.i σtι.ν χα.ιρετισι.ιο Υ.α.τ&. 

τ~ν «ψιξι, κι &.ποχα.ιρε,ισμό κα.τό: -:Ύ)ν Ο:να.χώρησιν ιιεlρr}J•η ποι•η (Κρι-:ιχ.ί, 

π' 23} κα.t ιιπορειίεσδε έι· είρήηιη (Κριτιχί, ιη' 6}. Χpη-,ψ.οτ.:οιοuμέ·ι-r, 

π~ν II. Διιχθήκη γιό: ~τομ.ιχ Yj δμά:οες, ή λέξι; είρrινη σημα.lνει κά.θε τι ποu 

προά.γει όλικώς Ύj πνεuιι.α.τικώς τ~ν εότυχ!ιχν των κσ.l, σ' Οτι ιiψορά. τό:ς σχέσεις 

τώγ i·ιΟρώπων πρός &.λλήλο'J;, lχει r.ερ!πο'J •Υιν ίοιιχ ~η:ιιχ.σίιχ. πο.J τη; O:r.o
oto()u;ιε Πιιιεριχ.. Γιό: ·ιά. πρcσοοκοον οί ~·ιθρωποι τή•ι έγκιχθlορ'J-,ιν της εί· 

ρήνης σ' ολη τΎ)•ι Γrι. σό:γ έπι~τέγιχ.~ιιιχ. τrι; θείι:ι.ς βοuλΎjς, &.φοu οέν κο:τωρθιΜη 

έπι τό::;οu; α.lωνες ή στσ.θεροποί·φ!ς της iπό τοuς 'ήγέtες των λα.ώγ ποu κα.,εu

&Jνοuν :ό:ς τύχα.; τω·ι. Έr.ίτη;, κιχt ly.-.σ;:ε ~σ. κrιρuγμ.α.τιχ. τ<ίιν Πpοψητώ·ι. 

ή εtpή·ιη, ιiποτελοu:ιε :ήν κε•ιτρικήγ l•ιψ:ιtα.ν γιtι. σω:ηρ!ιχ.γ ιir.b κά:θε έπι6οuλή 

κιχ.l ιιέχρι τής ιiν«ιι.ε•ιοι.ιέγrις tγκα.θιορuσεως της βα.:ιιλεία.ς tou θεοv, μέ πλijpYj 
cljν πl::;τιγ γιό: έπικρά.τ·φι•ι της δικα.ι?::;όνη;. Ό προψ·ήτης ΊΙ:ια.tιχ.ς μέ τόν 

τ!τλο•Ι ιιaρχωJ• tlρήvηςΙΙ ΠpΟ::ίψlι}'ΙΕί τον θεό (κzψ. στ' 6) βεοα.ιώ•J(J)'Ι ιιάλισ-~, 

πώς ιιηjς εlρήι•ης α{•toii ούκ FοτιJ• ί:ίριοι•η (κε~. θ'. ί) . Στ~ με:;:ιι~νικΥj•ι 

ιiνσ:φορό: γlγετ~ι χρήσις της λέξεως ειρrινη οπως: ιιrίJ•rl7ελεί l:Jι ταίς ήμέραις 

α{ιtΟU δικαιοσύνη Κ(lt πλίjι'Jος tlQΙJ>'1JςΙΙ 1 ιiπόοεtξις 5._t iι τ;{σtιζ EL'/(kt ιiπσ.ριχ.(· 

τητ!>ς προι>πόθε::;ι; στ?uς ~.·ιθρtίιι.οuς για. -;ήν έδρα.!ω:;ί•ι ~ έr.l τη; Γης. 

Στόν Με::;ογεισ.κό·,ι χώρα, ή ίδέα. τη; είρήγης τώγ λσ.ών έκπροσωπείτσ.ι 

ιiνέκιχ.θεν όπό ποιητιίJ•ι κα.ί ψιλοσόψω'Ι, ιiπό τασ Αι::;χύλοu κσ.t τι:ιιJ Πλά.τωνος ιιέ· 

χρι το(} Κικέρωψ)ς, tCιU Σε•ιέκ~, κα.t •ιίιν Νεοr.λιχτ(ιi'ΙtΥ..ιί>ν μέχρι τοv ίερ'>U .\ιj

youστlνou, ή διοιχ::;;ι.α.λ!α. -τοv δπο!οο έπέορσ.:;ε στ,μ~ντικώς στίς είρηγόφιλες πρtι· 

σπά.θειες των Μεσσ.ιωνικών χρό•,ιιιι·ι. Κα.t σ.uclj ά.κόμη 'ή Σuνέλεuσις της Γα.λ

λικijς Έπα.νσ.::;τά.σεως τοίί 1800 οιεκήρuξε, με,α.ξ•) «λλων, γι&. τ~ν Π~γκόσμιον 
εlρήνη•,ι τtι. έξijς: ιιΌλ6κληρο τό άι•ι?ρώπLJ•ο γέJ•ος φσ.ίvεται :1ως σχηιιι.ι

ιίζει μίαι• καl μ6vψ κοιvω>•ίαι•, οκο:.ιό.; τijς όnοίας εlvaι ή είριίJ•η κrιl ή 

εύτυχlα ί:ίλωVJι. Δέν πρόκειτσ.ι 15μως •/ ιiνο:..σκοπlσωμεν τδ Οέιw.. Ιiπό της 

πολιτικής τοu πλεuρCϊ.ς, ποu σά.ν ά.ντίθεσι; πρός την ειρήνη πρέπει νό: εlν«ι 

δ πόλειιος, γιό: νό: μ~γ ά.πολήξοuμ.ε :rtO'Jζ θετο~ς '1'>\LtY..O~ς δpο~, ΠΟU Otlr:O'J'I 

τ!ς ιiμ.φl6ολες είρψικές τJιιφωνίες με;;α.ξύ τώ·ι έθ•ιώ·ι, η κιχ.! στα. σ.ίτια. οια.· 

τα.ρά.ξεως της είρή•,ιης, γιό: τό έγδεχόιιενο δποιο:..σδήποτε Ο:ντιλrιψεως ώρισμέ· 

'Ιω·ι ποu, rσως, νό: πιστεuοu•ι οτι ό πόλεμ<Jς ά.ποτελεϊ ... «φυσικό •ιόμο-ι» . Άντ! 

•ιό: μελετή:;οον τρόr.οuς ό:r.οτελε~~:ικης ιiποτροr.τjς τ<ίι·ι r.ολέιι.<ιιν. Κα.! ή α.l

τ!ιχ. ε!γα.ι γιιχτι οί εlρηνιστικές προ:τπά.θειες ά.να.ζ-ητοuντιχ.ι μιχκριό: &.πό τις 

κεγτρικές της είρήνης π71γές ιiπό τΥjν κα.χόποπτη σκοτεινή κα.ι σ>Jμφεροντο

λοyικΥj οιπλωι.ια.τlιχ. Για.τt ή πλά.νη σuτι.οτiζει τ~ν iνθρώπt'/0'1 τι.έψt'Ι, ΠΟ'J 

ά.τJλλόγι::;τη κά.r.οτε ι.σ.ρσ.aύρετ:χι. ά.διά.φορη κα.t iν(οεη, σέ οιχ.ιοα.λώοεις ί.(ι· 



λt'ttΚές πλεκ'tιiνες γιιΧ. yά, ιιή οιιχκp{'Ιξ't~t ή !πιλογ~ γι' ά.νιiοειξη φωτι-:ιμέΥω'/ 

ά.νθρώπων, ποu σά.ν μuσ•ιχyωγηιιένοι της εuοοκ!σ.ς Οά. ώοηγ+ισοu'Ι τΎ)•ι &.νθρω
πότη•ι:χ. στο'/ ε!pη·ι~κό β!ο, -πόν εuοι~ λψέ'Ια. τijς οιι:χ.ρκοίίς σωτηρΟσ.ς, τ&ξεωι;;, 

εu•ιομι~ς κα.ι εuτuχlα.ς. 

Δέν θά. ήτ~ν δύ~κολο σέ ιιιά. ύyιά:. κοινωνlι:χ. •/ ά.νι:χ.οειχθοσν πει~ρχημέ

·ιοι είρη·ιι:ιτές fιyέτες ποu θ!Χ. σ-ητελοuσι:χ.γ ιιέ τl; !ίρι:χ.-:ιτηριότητές των στ~ν 
εlρη·ιική οιιχ?!ω:jr, τώ'Ι λ~ω·ι. Κ-χί uπ&ρχω•ι μ!J:.-::~yωyη:ιέ•ι(ιt κ~t σ>ά. ά.yιχθιΧ 

της εlρij·ιη; κ~ί τtά. πνεuιι~τικ&: τ·η; εuοο·ι.lιχ; lοεώο1J. 'λλλ' fι κομμιχτική πο

λιτικ~ τύ:pλωσις τιiΊν χρό·ιω•ι μας, &.γνοεί το-Jς φορείς ι:χ.uτοuς τijς ε!ρή'Ιης, γιά. 

·ι~ ~ποτ.tελίζtιι•ιτιχι Ο!J~!Jχώ; iπb iοι-:ι:&κτοu;; Υ.α.! α.ίμοστι:χ.γείς κ~ι Π(Ιλεμοχι:χ.

ρείς κιχ! &.ρr:ι:χ.yες κι:χ.i ά.δ•ηωπήτο!J;; έr.~δόξο•Jς έξωσιι:χ.-;τές κ~ί κο:.ηιο;ψχτορες 

ποu δρι:χ.μιχτlζοντιχι έπέκτι:χ.σιν τΎ'ις σ • .Jτοκρσ.τορ1~ς των Yj κα.t πσ.yκόσμ~ο·ι κu

ριι.χρχ!ι:χ.ν. r,· ι:χ.3τό·~ iκρι6ώ;; -;ό·ι λόγο γί·ιε:χι κ-χ! 1ι ξ..-::ίκ).ησις τijς :·j8οκ1ι.χ; 

&.νiμεσι:χ. σ-::ο•);; iνθρι:>π?'Jς. Π?'J χΝ:;ί; :ήν ε.J:ιεντι τιι>'Ι διΜεσι·ι. σά.·ι φu:ιικό 

έπι:χ.κόλοuΟο της &.νθρωπ1 ν'Υ)ς ά.•ιιχγκα.ιότ'Υ)τος, fι κι.χΟιέpωσι;; τrις εlρ-ίι·ιης εf•ιι:χ.ι 

::ι.ο1.ησ.τος. Ηρωτι:χ.ρχικ-iι. λο~πό·ι, πρωπόθε:ιις •7'1; ε1ρ-iι·ιης !r.! της Γijς εl•ιιχι, 

1ι ΙLE't~ξu 'tti)'/ iνθpώπιι)'/, στι.χθερά. Υ.ι:χ.! lιι:ιονος. εuμε•ιής προς ά.Ηήλοuς οιi
θεσις;, fι «11)• ά.,•{}ρώποις εvδοκlω>. 

Έ'Ιώπtο'Ι τ-ης ιiπειλijς έ•ιό; νέο'.J έξο•ιτωτ~κ(ιu r:ολέ:ιeιu fι π•ιεuμα.τιΧή Κοι

yω•ι1~ οέν ιLέ·ιει ioιi:pop?ς, κροu~ι:χ.σι:χ. aέ -~)'/ Υ.ι~δω·ιι.χ :eιu κι•ιού•ιοu, πρωτο

στ~τεί οιοc τίς είρψικές σχέσεις μετι.χξu τG>'Ι ιiνΟpιί>πων κα.l τών έθνών προς 

iπoσ66'Y)~t'l τοίί Χtνouvou, διότι fι ε!p-ij'IΎ'j οι& κάθε φιλοσοφημέ•ιον ~γ0pωΠΟ'/ 

εl·ι~~ έ.-:ιτσ.χτιχή προ; ο:~ύλ~ξιν τοu πολι:ι-,:~ζ,σ Υ.ιχt Π;ς Ίσ:ορ!σ.ς κ~! δπ&ρ-
··~ ό ' • ., ·, ... ~ι·· χοuν σ.νσ. τuν κ σμ.ον μuστι.χι, πο•J εχο!JΊ <Jr:ι.'l π~ωτισ-;ον εργο•ι τ.1 ν περ εψη-

·η~; οιοσ.σ-ι.α.λίι:χ.ν, έφό"JΟ'I μάλιστσ. Πι~zύετσ.ι r:ι:Ις fι είpή'Ι'Υ) ιiποτελεί μon

OtΚO'I στ&aιο·ι iσΧ-fr-;εως Π;ς εuaοΔ χ;, •·~; iyiπr,;. :ou iγι:χ.~σ κσ.i τΥjς aρετjjς. 
Κσ.ι ή φιλ(ισοφική εlρ-iι·ιη οέν εlγχι rι εlρ·φόφιλ?ς φλt>ι:χ.piα. τών διεθνών πο

λιτιΥ.ών σuνεδρ!ων, fι φιλολογ!α: τοσ Τύποu κσ.i fι κενολογία. τιϊίν ρι:χ.διοοτι:χ.θμώv. 

Εrvσ.ι 1ι είpή'Ι'Υj ΠΟ'J ε'Jψ'JρηλιχτΎιθη "J-;Yjς iιιοι&χιότη-:ος, της ~μ..-::νοισ.ς. της 

&.λληλεγ-yύης. της σ-Jνσ.οελ~ι:ι,εως -ι.:χt &.γ&r:ης τόv ~κμ.ονα: γιά. •ιά. ΟΥJΙLtοuρ

γ'Υ)θη δ ΟUVΟετtκος της εύοοκίσ.ς Χpίκος: r:poς έπικpά.τησtν κα.t Οtα.tήp'Υ)σtν της 

εlp1j•ιης στον κόσμον. 

Δι6-τ:ι fι φιλοσοφική είpiι·Ι'Υ) έτ.:ιτuγ-,<ά.•ιετι.χt μέ τή·ι ΤJνένωσιν τω·ι φuχικών 

κσ.! πνειψ.σ.τικών σuνιχισθ'Υ):L&των, μέ τήν ά.ν&πτυξιν τών ά.νθpωπ!νων σχέσεων, 

μ~ θε~Lέλιο την ιiνθρωπιστική•ι σunγτlληψιν, τη·ι τα.πεινοφροσύν'Υ)ν, τ-ήν ιiν~

Χι.χlνισιν, τή•ι l~ότητσ., τή•ι ~yY.ι.xpoιόt'Y)t~ ..-:ο~ ΟU'/tελοΟν Οtά. τήν εlp'Υ)V~κήν 

οιιχ6ίωσιν 'tώ'Ι λσ.ών. 'Μέ τήν <pιλοσοψικ·ήν, ~ξ &λλοu οια.πο:ιοσ.yώγησtν ά.πο-

6ιiλλοντσ.ι τΟ: !νσ'tικτώδ'Υ) ιι!σ'Υ), δι& ν· iποκσ.θάρωντσ.ι κι:χ.t έξα.γνlζωντι:χ.ι ή 
ψuχή κσ.t 'ή σΧέψις, ένιί) έλε:.ιθέp~ 'ή διά.νοι.σ. vά. κι:χ.τεuθό•ιετι.χι ιi..-::ό της σοφ!ιχ; 

τό εlp'Y)'ΙtΚO'I φώς. Δι&: νά. διιχλόωντι:χ.ι τα. •ιέψ'Υ) πού οια.pΧώς προμηνύου·ι τ-ή·ι 
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κ~τ!ΧtΎ(δα. . 

.lέv πρόκειτα.ι διιως νοc Ύ!νη civα..φορά. στίς α.lτ1ες, πού διι:tτηροϋv τήν εl

pήΨη•ι ciκόιιη μετέωρον Ύι!χt' εlν~ι Ύ'Ιωσ:ές. K~t ή φιλοσοςρ(α. έπί τοi} Οέμ.α.

τος ti;:~λέ;:ει :ό::;ο -,:η•ι έσω:ερική·ι οσο Κ?:t στήν έξω:ερική Ύ~λή·ιη. χωρ(ς 

κα.:ιιοc τ:ολιτικ.Υ1·ι :ι.ι.οπιμότΥjt!Χ, iλλi σά.•ι lπιτα.κτικό χρέος κα.ί λειτ!:ιύΡΎ'ΙJ\1-!Χ 

ΎtiX τή·ι εlρψική οια.6!ωσιν, την σωτrιρ1σ.ν, την χ?:ρά. Υ.α! τ'ήν εuwχ1α.ν κιχί 
•)τ:εpά:•ιω :ι:ιό:ω·ι :-:.σ uπzρτά:ο~ iγα.θ-:.0 -:rι~ έλε~θερ(~ κα.ί τη; .lικα.ιοτjνη;. 

Τό Οέ:ια. Π1; ε1ρ'it'Ι'Ι); διά. το-Jς φιλοσ~ημέ'Ιοtι; ci.γOpιr>-.ouς ε!να.ι βα.σικδν 1δεώ
δες, για.τt cί.rοοτελεί τoi}w την γέ:pυρα. τιi)ν Οεμελιωδιi>ν ciρχιi>ν, πού •)πεpά:νω 

iπό μ1ση κα.ί tχθρότητε;, fι είρή•ιη iποκα.θiπα.τ!Χι ;ι.αί έδρα.ιι:ιϋτα.ι έ;:ί τη; 

Γης. Ό μzγάλι:ι; Χα.~; τη; "Joψ!a.; i'ΙΥιΎέρθη iτ:ό α.!ι:>·ιι•>•ι κα.ι <Jυ•ιεχ{ζει τη·ι 
λειτουργία.ν τοu. Έκει σ.:εγά.ζετα.ι κα.ί το ιερόν της ε1ρήν-ης. Πα.ρα.κωλύετα.ι 

5μως δΙJ:ηυχιίΊ; εξωΟε•ι rι :pιλοσοψικη οι~ τήν ζωήν τελετο"JρΎiα. ciτ:δ τ'ήν ciδί

r.α.κτο•ι 'J'J:ιφεpο·ι-.ολιηική'Ι ϊ.Ολι:ικ+,•ι Ο?λιότητα., tOU':.? οέ i•ι-.ελfιψ(}-η Υ.αl δ 

π·ιεuμα.<ικος rιγέτης Σέρ ν.\λψρε: Ρό:ιπιv;, δ δποtος κα.ί σιΧν μόστης της εl

ρή'Ιψ; έτόvισε περί τά. ιιέσιχ .:ou Λ' Πcιγκοσμ!οu Πολέ:ιου με'αιξύ άλλων: 
ιc'll εlριί,•η ι)ιι:ιοgεί ,.,; καrαοtιί ιιεγάί.η ι)ι?ικι) δι~ι•rιιιις, ιί ό-ιοία 1Μ τιiJαο
οει~Π!] τόι• άrrίι?αποοι• f~γωϊομδι• ;ιοί• δδηγεί προς τ iιι· Fχι?ρ{ηητα, οται• ύ περ[

λαμ;ιρος ι•α6ς της οιι,, ι~υναιιικο nι•ειιματικόν κέι•t(!Ο'' άκτη•ο()ολεί τό'• άλη

ι?ιι•δ κrιί ίδειfιδη aι·ι?Q(ι):'ΙΙΟΙΙόι•, tιί χρέος τιί)ι• UI'Ι1QΙ:):t(ι)J' :ιρός lOt•ς Π!')'llJ'Ι?(!<fJ· 

:ΊO\.Iζ" t(ι))'>J. 

Τη•ι -Υ]Οικήν κα.ί πνεu:~τικήν ~.tιτήν δύ•ια.μιν. πού θιΧ εν1σχl)ε κα.t τήν ει

ρη•ιικήν aια.6!ωσιν ε1ς τή•ι Κ•);:ρο·ι κσ.t εlς; 5λογ τό·ι κό:ηι.ο•ι, i·ι«πτύσσει cr'J'/E· 
xw; 1ι φιλοσο:pί-χ του ζε!"Ι, τη·ι δπο!α.ν κ-χt -οι iρχοcίοι •Ελλη•ιες φιλόσοφοι, 

δ Χοιστος κα.ί ~λλοι μετέπειτα.ι σο:pο1, πνωμα.τικο! άνθρωποι κα.θώρισα.•ι, οπως 

δ Φίχτε, δ Λέ~σιγκ κ.~ .• πο•'ι κσ.τόι.ιν !•ιήρ-y-η~οc·ι Υ.αl οι~ την Γ-χλλογερμ~

•ιικη•ι ;:ρο~έγγι σι ν. μέ ι.ρσΟπόθz:}ι'Ι •ιά. τεΟ-:.u·ι τ?; θε:ιέλιcι δι' ε1ρrινεuσι •ι σ.:η·ι 

Εuρι~π-η. Κιχ! !νώ fι 'Ιστορία. κα.τα.γρ~φει τά. Ύεyονότα., ή Φιλοσο:p1α. κα.λλι
ερΎεί π·ιεu:ι-χ είρήνrι;. ΤJνο:οελφι:>~εω; κα.! iμ?ι6α.ι6τητος, θέτοun -;ην β&.σιν 

τoiJ lοεώΟΟ'Jζ το() iγσ.θ~j, !i).λ?; κιχί της: τ7.ϊ.Εt'l?:pp7Jύνη;, :Υjς εuμε•ιοi)ς οια.θi

σεως lνα.·ιτι τών &λλιο)'/ οιά. τi'j.; τ;γκσ:tα.6ιiσεως, της lσότητος κα.ι το!) σε-

6α.σμηQ τών δικ!lιωμ&των ~νός έκ~πω. Ή Ίστορίο: &.ψηγεί-αχ.ι κα.τ-ο:γο&-
:ι. ό • ... ' - ... ' ' - .), • ') λ' φou-:rx τα. ΎΖΎΟ'Ι -.:z ;:o•J οιερρε•ηιχ•ι, τJΊτ-ηpι:ιuσιχ οι ΙΧ'Jtω•ι .:,1ν μνη:ιην, σ.. 

'ή Φιλοσοψία. εlνσ.ι σuγτελε:πής της ε!ρήν-ης !π! της Γης, διότι κα.τά τόν τρόπο•ι 

τοu ζεrν, πο•'ι δι' o:uτi'jς δι.οδεικvύετα.ι, τό lνστικτον της πλεονεξία.ς έξα.λείψε-

• · ~ι ξ - • θ • τα.ι ως επιο ιι> ις .:ω•; α.ν ρω;:ωγ. 

Οι σu·ι.:ελετ.:«l της είρή'Ιης uπ&.ρχοu'/ οχι ιιόνο'Ι σ~ν θεωρία. iλλ~ κα.ί 

στήν οu::;ίσ. κ-χι στην πρσ.Ύ~~α.τικότητα. σ?;:ι rιΟική τά.ξις -:rτή'Ι Κοινων1α., σέ ση-
• ' J_ θ - ''"'' .), ~L ι;: λ - 1 ) ' ~ μειι:;ν πο•J 'I'J. κ~ ι-:;:α. α.οu•ια.ο:?'Ι -;,1•ι Ot'J.πpoc"'ι•ι ;:ε εμικω•ι <-ΎΚ .ημιχτω•ι οτ:ως 

α.u-:ό πού lπληξε τό 1974 κα.ί τή·ι ?ιΙεγα.λόνησον. Τό εΎκλημα. θ' iπεφεόγετο 
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<Χ.crψα:λιiι; μέ .:ον ψω-.:ι~μο -.:ης ~κέψεω; έκε(νω'Ι πο:J έγκλημιi-.:ησσ.y κ~τ~ της 

Κύπροu. Δέ'Ι όπά.ρχει α,'Ι,ίpρφις οτι ύπά.ρχοuν κο:t πεπορωμένοι τ'fι•t σu•ιεί
ο·φιν π·ιεuμ~τικοt &,γθρωτ.οι. Στήγ οuσί~y οιιως o:uτot οέ•ι lχouv ciπο6ά.λει 

τη·ι έγκλημα:τικfιν τωγ οιά.θzσι•ι, τό·ι ό:-;ί!n~σο•ι έγωrσμό·ι •ων, Υι πνευι.ια:;α.ό
της των οέ κα.τεuθύνετα.ι μέ οολίας κατά. τών &λλων προθέσεις. Ko:t ε1ς τ~ν 

πφ!πτω~ι·ι της Κvϊ.pι~κής σuμψορiς κα-.ήτι..uσο:·ι δχι ο:! ψωτεt'Ι<Χ.ί π-ιεuμα
τικο:ι &.νtιλήψεις, ά.λλ' ό:-ιτιθέτω; o:t οόλιο:ι σκοτεινα.ι κο:ί &.δίστα:κτοι ό.ντιλή

ψεις. Διότι το θέμα. τrις Κυπριο:κής uποθέσεως οέν προσηγγίσΟη ούτε μέ το 

ψιϊι; •ij; Φιλοσοψ!ο:ς, ούοέ ά.ψ;ικρύ~θrι ιιετά της ΊστορικΥjς ciλr,θεlο:ς καl οιχα:ι
οσύνης, ά.λλ' ύπό τιίιv πέπλον τrις πολιτικrις <Χ.γυρτείο:ς κο:t τοίί σω6ιvισμοu, έπι

οιώξεις ιΧντίθετοι πρός την κα.λλιεργημέvην φιλοσοψικώς οιά.•ιοιο:ν, περίσκεψιν 
κα.t γνιίι~ι γ -.:ou 7.γα:θοίί τijς είρ-iι'Ι·ης, ο ιό: ι fι οι' ο:i'ιτΥjγ lγyοια. τrι;; εuοοκlο:ς 

πού &.ποτελεϊ της ε(ρrιγης τό βά.Οροv περιεψροvήθη ά.ψοϋ οι&. νά. σuγτελεσθή 

τό Ε.γκλημ.ο: κα.τά. π1ς .Μεγο:λονr1σοu, ώς ό:πεοείχ01J οί κο:τ' ο:uτrις έγκλημο:τ!

σα.-ιtε;, οιέκεt 'l'tO OUJILE'Ιιiι;;, κα.ί οχ ι εύμ.zγιίις, ύπέρ α.ύτ'ijς. 

Ειρrιν'1), &λλως, κα.t σά.·ι κύριον ο•ιοιια. ύπrιρξε, Κ:1..t&. τήv ΈλλψικΥj•ι Μυ

θι:ιλογiα, θεά κόρη τοϋ ..1 ιός κ~ι •iJ;; θέ:.ιιθο;, ιiοελ::pr1 •fις Εu•ιeι:ιία.ς κ~ι τiις 
..1ίκης. Εις τά.ς 'λθ1ιvσ..; έ·ιωρίς, κσ.ί προ του 350 π.Χ. o:l., ό:•ιrιγέρθη [ερόγ 
τής θεα.ς Ε1ρrιν1Jς, πι0σ.γό μετά. τ1j•ι γίκψ τοϋ Κίιι.ωvος στόν Εvρυμέοοντσ. Yj 
<ψξσως ϋ:ηερ' ciπo τοu; .Μηοικο:Jς πολέμ.οuς. κ~ι φα.!•ιε•«ι ά.πό τη., κωμ.ω

οίο:•ι τοD Άριστοψά.νη ιιέ θέιισ. την ((Ε!ρήιιη)), ποί.ι έοιο&:χθ1J τό 419, δτι ο[ 

'.Αθ1JΥ~ίοι Υjρχισα:ν ·ι~ προcrφέροuν λ~τρε(σ.•ι σ' α.ύτ1j την θεά.. Άφοu στην 

Άρχαίαιι Άγορclιι ~ιίι·ι Άθηνώ'Ι έπiιθη πρός τιμή•ι •ης Υ.σ..t χά.λκιγογ &.γο:λμ~. 

φιλοτεχνrιθέν ό:πό τόv πατέρα. τοσ Πραξιτέλοuς Κηψισόοοvτον, ποί.ι lζησε περί 

τά. τέλη -.:ou Ε' ;ψό; ::Χ; ό:ρχιΧ; τοu Δ' α.ι πΧ., Ζλσ..τρεύε-.ο οέ ώς θεά. της 
εu:pορlο:ς κα:t του πλοuτΟ'J. Ό σuμ.6ολισμός ούτος εlnι ψα.νερός των τέκνω-ι 

της Οειiς, πού πσ.ροu~ιά.ζει ciξιοπρέπεισ.γ κσ.ί σο6σ.ρ6τητα., σηιια.!νω'Ι πώς ή 

εi'ι:pορ!α. κα.t δ ϊ.λοίίτος οέ·ι σ>Jμ6:ίΗ.ζο-ιτσ.ι μέ τόγ πόλεμο•ι, δ δποϊος προκα.λεί 

ζ1)μ.!α.ν, ψθορά.ν, έχθρότητσ. κα.τσ.~τροψή•ι κα:!. σuι.ιψορά.ν. 

ΊΙ ciγωγΥj κα:ί 'ή προπ«ιοεία. ίιπά.ρχει βε6α.!ως οι~ τοί.ις ό:νε-r.τυγμένοuς 
λ'1.οu; ό:πό χρό·ιω'Ι πολλιϊιv. τ ϊ:ά.pχο:.ι·ι 3μως κα.l α.ς~ιρέσεις, α.[ όποία ι κ~t 

πολλά.κις τ.ροέρχονται ό:πό βσ.ρ6ά.ροuς λα.οίις και κσ.θu~τερηιιένοuς; μ.έ έπιΟετι

κιΧ; δι~θέ~εις, ο1 δπ!:ιίοι ό:ϊ.ειλeι~·ι οχι μόνο•ι -:ij·ι εlρ'ήvην, ιΗλά οι&. της β!α.ς 

κσ.ί τij•ι έκρ!ζωσιν τοίί γ1)Ύξ'ΙΟίί; πληΟ.Jcrμοϋ, γεγονός τό δποίογ έπετελέcrθη 

πρό δκτα.ετ!α.ς τώρα εtς τη-ι Κύπρον ίιπό τ&.ς εύλογίσ.ς, δήθεν, rlνεπτuγμέγωγ 

έθ•ιιϊι•ι ϊ.ού οέ•ι 11θέλ rι~~·ι tιk τΥjγ έπέ:ι6α.σ{γ τω γ γ ?.ι. τ.ρολά.6ο:.ιγ τό Ε.γκλφα., τό 

δποϊο•ι κα.ί ύπό τά. οιψ.σ.τό: των .,uνετελέσθη, οι~ ·ι?.ι. οικσ..ιωθtι ό 'Έλλ.,·ι ποιrι

τΥjς Κώστα.ς Βά:ρναλης ιιέ τόν στίχον τοu πeιύ εγρσ.ψε: ιιΘεριίι ol άνι1ρώποι, 
δέν ,ιι;-ιορm!)• ΤΟ φώς ,.(.ι tO οηκώσοιΨ>Ι, .lιό;:ι ό:•ιτl 'I~ φωτισθοu•ι, έξσ..γριώΨη

τσ.ι κο:ί <Χ.ντί ν~ έξηιιερωθσiJν :}'JΟ"'ι<.οτιζόμ.ενοι πλέον έκ6σ.ρ6α:ρ!ζογτα.ι. 
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Διά την ε!ρήνη•ι διιως κσ.t τήν έδρσ.!ωσ[y της έτ.t της Ι'ής, σ?ι.ν θείοι.> 

δώροu κσ.t τΥj•ι δτ.ο!σ.•ι ο[ <iρχσ.iοι τ:ρbγονοί μσ.ς έθεοπο!ηn•ι, τ:ρέ•-zι y(ι. έτ.ι

ιιένοuν μέχρις δτvu Υ.Ι.Χttσχύσει ιιετσ.ξίι tώΥ λσ.ώΥ, ολοι ο{ μη έκ6σ.ροσ.ρισθέΨcες 

ιΧΥθpωποι. Δέ•ι ο)jρμοζε •ι?ι. έγκα.τσ.λειφΟ~ι ή Πσ.γκόσμιο; Είρη•ιιστικη Κίνη::;ις, 

τi'jς δποlσ.ς ήyετικσ. στελέχη uπηρξσ.ν κα.t οιεθνοuς <pήμΎjς σuyyρσ.ψείς δπως 

ο! Λσ. Φοντα.lν, Σψέζεμια.y, Κέλλογκ, Φρά.ιτ, Ντόvα.vτ, Ντόκοuμα.y και ιΧλλοι 

πολλοl δισ.•ιοούμενοι πσ.λα.ιοι κσ.l σύγχρονοι. "Ί\ς ά.νσ.σuyτα.χΟοuν κο:! ά.ς <ivσ.· 

δρά.μοuν οί σύγχρονοι λόγιοι προ; τα. ψιλοσοψικσ. διδ&.γμα.τσ. κ~ί διερεuνώ•ιτες 

cΧ.ς <iντικρύσοuν μ.έ κατά.νuξιν έκεί ε1ς την Άρχα[αιι 'Λ γορι1>• τώ•ι '.\Οψών 

τόν βωμον τrις ιιΕ lρήι•ης••' δ δποί?ς έλσ.:ιτ.ρύγετο &.τ.ό τό έκπειιπόμε·ιο·ι σ.τ.ό 
της Ποικlλης Στοάς ζω11ρρuτον ψ<i>; τη; σοψία.ς, Στο?ι.ν -=t1•ι δτ.ο!σ.•ι ή iρχσ.ιο
λοyικη σκσ.πά.•ιη ιiπεΥ.ιiλuψε Πpοσφιiτως. vf σως μ.έ -d(Ι ά.•ιτσ.•ιά.κλσ.σt'l "tOU ψω· 

τος της εlρήγης δισ.λuθοu'Ι τ?ι. ολέθρια. σ-ι.ότη ποίι συσσωρεύοντσ.ι εlς τόy διεθ•ιή 

δp!ζοvτσ.. 

Ό ίδεώδης οίιτος Έπιλοyος τής ιiγ(ι. χείρα.ς Έκδό.,εως <iποτελεr δισ.κσ.ή 

πόθον κσ.l διά:πuρον εuχYj'l πολλών ά.νσ. την Τψήλιοv όρθοψρονούντων ιiνθρώπων. 
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Ό ΦΩΚΛΣ Ν. ΦΩΚλ.1..ll LΣ, !;-:-!Χν ώς 

έμ:-;νε·.κrμ...~ο; .lr,μ.oσιoypli9r,;, \oyo-;έzvr,ς 

Σ•Jyyp:xφε•j:;, με-:-:χλ:χμr.:χ8ε·J:-ίj: -:-ο::ί έΙ.λr,νι

κΌU 1:νε·jμ~το; σΖ χώρtς ~ϊ;ς ~ο-:~ι·)τέρeι:ς 

'.\φ:α'ί\ς, σ-+,ν '\yy>.ί:x κ-χί <i)j,:xzι,Q, 

άνι8ιο-:-ελwς ~yωνΕζετ,, lM: τ~ tδ:.ινικιΧ •ou 

'ΈQ-,r,·J~ κ:χι -χ aι-:~ιι:χ -:-1\; 11 :x-:-?tilo:; -:ω. 

'Εyε•Νί;Ο'ΙJ στ-~ν Λ&.π-r,θο ( 1915). L 'υμν«σ~ιχκές σπουSές σιΧν uπότροφος 
τοίί μ·r,τροτ.ολί-:-ου Κεpυνεί«ς κιχt κο:τl.ιπ~ν ιΧρz ιεπισκ6τ.οΙJ \lcxκcφ(ou Β'. Δ:η

μοσ~ογp&.f(οι;, εupεΟεlς μετιχπολεμικώ; σ-;-fι λότιον '. \f(ρικ·Ιj πχρ'f)κολοuΟησε 

έπ~μορφωτικές Φ~λοσοφ~κές, 'ΛνΟρωπολογι.κές, 'Ι'uzολογικές, Κο~νωνι.ολογι

Υl:ς ~~ιχλέξε~ς σ-:ο τ.:ινεο.ισ-;-f,μι.ο τοϋ Τροcνσ~:iοcί. (1947 1948) μί:ι ~έ Κοινω

νιολογ~κή του Μελέτη /(οινωvικiς 'Λι•τιΟέσFι:; έ-:υzε τψ'fjτ~κ~ς ~~:χχρίσ:ως 

(195Ιι.). l{:ι-:-όπιν έξε-:-άσ:ων στό \ονο!:νο Z":U'fε ~ιο.λι:ψ:χτος ~·ημοσιογροcφίcχς 

(1957) κcxf. έζελέyη μέλος τ-f,ι; 'ΕΟνι.κΥ,ς ~ημοσι.ογρ:χf(ι.κ'ίjς Ένι:>σεως '.\πλί:χς 
κ:χf. rf,ς ~ιe:Ονοϋς ~;.Jνομοσπονοίcχς Δημοσιογρ&.φων. 'ΕτιμήΟ·η μέ το παράσ-ημο 

το::ϊ 'Αγίου ~lάρκι:.ι'J πcφιΧ τοϋ τ::χτρι.ά.ρzω 'Αt.zξχνορεί:χς Χρ~στοφόροu (1957) 
κιχί διά τάς πολλαπλιiς πρός τιjν Έλλψικ.Υμ· Πατρlδα καί τι)v Όμογένειωι 
ύ:rηf]εσlας του έτvzε τ~μ'Ιj-:-ικο::> ~~πλC:ψ:χ-:-ος μετ' clργuρou ~':'7-'>pou πt.cριΧ τοϋ 

Έλ/;ηνικοίί ΈΟνικοu Όργιχνι.σμοίί (19GO). 

Τυγχ&νει μέλοι; rf,ι; 'Ενώσεως 1\έων ΈΙJ}ι'Jων Λrηοτεχν<-:>ν 'ΛΟ·φών, τ-'ης 

Έθνικ=ϊjς 'Εταtρείο:ς ΈλΗ;ν<ι.Jν Λflγο-:-εzνων Kuτ.pou, τ-f,ς Έ-:-σ.φεί:χς Κυτ.ρι:χ

κών ~πουοών, τοu Έ/J;ηνι.κοϋ 11 νεuμ.:χτι.κοϋ 'Ομίλου, -:--ης 'Εν<~σεως Σuντιχ

κ-:-ών Κόπρω κ:χt l'ροιμμ:χτε•)ι; -;-f,ς Π :Χ'(ι<'Jτ.ρL(.ι'J 'Εν<:>σεως 'Ελl:~νων ~uπροι

φέων. Ώς ΛογοτέχνΎ)ς ε!νιχ~ άνΟολοyημένος είς r~ν Τf.!αμματολογικιiι• 'Εγκυ· 

κJ.ο:rαιδεlα τιj; 'Ευ.ψικrj; .Ι()γοτεχι•Ια::. 'Εκοόσει::: ΠαγωΗτοu vτ.Cι Δ. 

Σ~cχτοποuλοv, 'ΑΟΊjνιχι. 

----- -----------------------------~-



Η ΚΡΠΙΚΗ ΔΙΑ ΠΡΟΗΙΌΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

I. Διά τήν σατφικ1)ν ποιητικι)ν συλλογήν 'Ο παπαγά).ος, 11 λογοτέ
χνις Είρήνη Μυτιληναίου-1\εοφύτου i::κ Τζοχάννεσπεργιc t:γραψε στή Λέα 

• Ελ).άδα. i"1μερ. 9.11.60: 

«Πολύ εϋθυ~ια καί δροσερά όλα τά πr.ριεχόμενα τής σατιρικ:ης ποιητικιiς συλ

λογι)ς πού μίιc; παροuσ!ασε ό γνωστός γιά τήν έθ,•ική δημοσιογραφικi1 του πέννα 

ένθοuσιώδης δημοσιογρύφος Φωκtι:; Φωκαiδης μέ τόν σι>ωπτικόν τίτλο τοϊι βιβλίοu 

Παπιιγάi.ο:;. ΟΙ στίχοι του ιcλεινουν βαθιές κοινωνι~~:ές t\'νοιες γιά τή σημφινή νεό

τητα, τίς όποίες μέ έντΟ\'0 όσο και ειιστοχο σαρκασμό, μέ διαλεκτικό τρόπο καί πα

rαλληλισμούς έντυπωσιίtζουν τόν άναyνώστη. Στους σ τι χους του ό ποι ηη)ς μέ πολ

λή διάθεση καί χιοϋμοι) βρ!σκει τι) νέα γενιά έξω ίιπό τά πατροπαράδοτα σεμνά ήθη, 

είρωνεύετuι δέ τόν έκτροχιασμό τοΟ ξένου γυvαικε!οu φύλου. Σ τι) ν πλοκιΊ τG>ν στί

χων του. παρουσιάζεται συνεχιστής τι)ς ποιητικής μας παράδοσης καΙ ή τεχνική των 

ε!,·αι άρμονικά δουλεμένη καi έπιτυχί1ς. iδιαίτεrα σέ λυρισμό ιcαί μουσικότητα. 

Πολυταξιδεμένοι; ό ποιητής καΙ σέ χιίιρες τής Είιpώπης γνωρίζει ~~:αί διαχωρίζει 

ποικιλίες καΙ ποιότητες Ύιά νά πrωτοτυπετ στή σύλληψη τG>ν iδεων πού πrοβάλλουν 

μέσα άπό τά ι 60 ποιilματα τής συλλογι)ς του, μερικά άπό τά όποία ό Ιδιος μετάφρασε 
καΙ στιΊν άγγλιι>ή. 'Η λογοτεχνική ίιξ!α τοϊι Φωκίι Φωκαίδη, γνωστή καί άπό 

έθνικι:::, σέ ποιητικό μέτρο, Όμιλίr..; του είναι άδιαμφισβήτητο;. Κατέχοντας ό 

ποιητής τήν τέχνη τοv λόγου, Cιν ~~:α\ αlχμω.ωτος τη; ~~:αθαρε\ιοuσuς, δέν ξεφεύγει 

ίιπό τόν στόχο πού cχι:ι τάξει σάν σκοπό της ζωής του: Νά διδάξει και νά φρονη

ματίσει, cστω και σατφ!ζοντας ~·έ δριμύ σαρκασμό άφοi) καθώς γράφει 

«μι: τi; έξωφpει•ιι.:έ:; μιι.;: ι.:ατμαι.:ι)λε; 

σά ι·cοι πp(ι)τύπλιιστοι έμεί:; 

.. ύ.ι-οίγοΙJιιε roίi Παραδείσου πύί.ε;•• .. 

Ku1 τόν ποιητήν ένδιαφtρει περισσότερον ή άπόδοση, τό νόημα καi ή τοποθέτηση 
τG>ν λέξεων και δχι i1 γραφή στήν δι1μοτικήν iΊ τt'lν άρχα'ίζουσα ii καί τήν γλώσσα 
τοο τσέλιγκα, δταν καΙ στt'lν καθαρεύουσα μποροΟμε νά. διατυπώσουμε τΙς σκέψεις 
μας». 

2. Δια τό ίστορικο καί πολιτιστικ:όν του εργον 'Ο 'Ελληνισμό; τrϊς Κυ

πpου, μεταξύ πολλών άλλων, εγραψαν (α) δ Π . Κώνστας στόν ΑίιίJΙ'α, ΆΟη

ναι. Ίυν. 1963. 

«'Ο ΕJλψισμό; τι]; ΚύπροΙJ, " Ι::rγον έθνολογική;, !στορικης, πολι τιστικfις ι>αi 

πuτριωη~~:i'jς άιφιβειας, έκ τοΟ όποίου ιiναβλύζει ιi έθνι~~:ή πίστι; ~~:αι διαλiιμιrει τό 

ίινuπι:ρβλητον ψυχι~~:ό μεγαλείο της Ελληνικής Φυλήc;, εlναι βιβλ(ον διδακτικό, 

καΙ <ί>ι; 'Ιστορική Παrακαταθήκη, ποl.iιτιμο διά πάντας τούς 'Ομογενείς>•. 
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(β) Εiς τήν έφημερ. Rodesia llerarld, Salisbury, 20.12.62. 

Ηe/Ιeιιίsπι ofCyprιι.r, (Α Grcck luxurious edition 300 pagcs). ''Νο othcr book 
I haνe so far rcad and ~tudicd abouι Cyprιιs impresscd me in the same way as Ηe/
/eιιίsπι of Cyprus, which ιakcs ιhe rcader so deep in History, facιs a.nd evcnts, 
coming ιο our ρresent times. This book must take a very prominent place ίn the 
library of cvery Greek and hisιorian aHke". 

V. Η. MALlAN, M.B.K.S. 

(γ) Εiς τό περιοδικόν το() 'Αποδήμου Έλληνισμοί> Κρίκος, Λονδίνον, 

Φεβρ. 1963. 

«'Ο άπδδημοc; 'Ελληνισμός μέ τΙς σuχνές του έκρήξεις δείχνει δτι κρύβει μέσα 

του πλοί>σια πνευματικά κοιτάσματα, πολλοUς σκαπανεΙc; καΙ άθοpύβους πνευματι

κούς έpγάτες. ' Ενας τέτοιοι; «ξωμάχος» εΙ ναι καί 6 διαμένων στό ΓιοχάνεσμπουΡΎκ 
Κύπριος δημοσιογράφος Φωκ:uς Φωκαίδηι;. Θερμός πατριώτης, γνήσιοι; καl άνιδι

οτελής έΟνικός άγωνιστής ρίχτηκε στόν άγ&να γιά νά σuμβάλη καΙ αύτός στή δια

φώτιση τ!)ς μακρυν!)ς γωνιαι; τi'jς άφ('ικανικι,ς 'Ηπείρου γιά τό δίκαιο τi'jς πατρίδας 

του στό τετραετi'j άπελευθερωτικό άγ&να τi'jς ΕΟΚΑ. 

Τώρα πού σταμάτησε τό κάπνισμα τi'jς μπαρούτης μίiς παρουσίασε τό βιβλίο 

του ~<'Ο 'Ελληνισμός τfις Κ6πρου». Μέσα στΙς τριακόσιες (300) περίπου καλλι
τεχνικές καΙ καλογραμμένες σελlδει; τοϋ βιβλίου του μίlς παρουσιάζει, άρχίζονται; 

άπό τήν προϊστορική έποχ1) μέ άδιάσειστα στοιχεία τι)ν έλληνικότητα τοϋ νησιοl>, 

καΙ φτάνει στήν 'Αγγλική κατοχή δπου στέκεται καΙ περισσότερο. Δεξιοτέχνης 

στό χειρισμό τi'jς πέννας ό συγγραφέας άναλύει fνα-fνα τά γεγονότα και εlσχωρεΙ 

βαθειά χωρίς νά διστάζει νά κριτικάρη καινά ύμνfι πρόσωπα ποi> κατά τή γνώμη 

του fπαιξαν ένα κάποιο σοβαρό ρόλο στήν πολυετi'\ περιπέτεια τοϋ έθνικοϋ αίιτοΟ 

ζητήματος. 

Ή προσφορά τοΟ σuγγραφέα μt τό βιβλίο αi>τό στό Κύπριο-έλληνα -ι..-υρiως

άναγνώστη εtναι μεγάλη. Θιi προσέφεpνε άσφαλ(ός περισσότερα Ιi.ν τό παρουσίαζε 

γραμμένο στή δημοτική γλ(J)σοα και θά άποτελοΟσε fνα πραγματικό 'Ιστορικό λο

γοτέχνημα. Παρ' δλο δμως ποu εtναι στή καθαρεύουσα, Μ χάνει ηiν άξία του, 

γι' αiιτό καΙ θά πρέπει νά μή λείψει άπό ιcαμμιά !δια(τερα- έλληνοκυπριακ:η βιβλιο

θήκη.-

Η. ΜΙΧΟΣ 

δ. Ό Δρ. Κ. Σπυριδάκις. 

« ... δέν άμφιβάλλω δτι τό 'Έργον ύμ&ν θά σuμβάλu εiς τήν προσπάθειαν διε
θνοϋς άναγνωρίσεως τ&ν δικαLων τ(J)ν 'Ελλήνων τfις Κύπρου, έπαναλαμβάνω δέ τήν 

βαθείαν έιcτίμησιν, fiν τρέφω πρός τήν προσΦΟράν ύμlίlν ύπέρ τi'jς Κυπριαιcf\ς Έιc

παιδεοοεω;>>. 

3. Διcί τό φιλολογικόν δοκίμιον τοϋ συγγραφέως Ρητοpικtί Τέχνη, &κδ. 

πρώτη, Λευκωσία, 1970, μεταξύ άλλων (α) ό εύπαίδευτος έπιστημονικός 
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Έρευνητής καί φιλόλογος Κ. Π. Κύρρης έγραψε: Έ).ειJΟερία, Λευκωσία, 

25.1.70. 

<<Διά τοi>ς σποuδαστάς τό)ν άνωτέρων τάξεων τών Γυμνασίων, τής Παιδαγωγι

κf\ς Άκαδημίας καί τf\ς 'Ιερατικής Σχολής. Δι' {ερεiς, διδασκάλους και κοινο

τάρχας, ώς και διά πάντα άγορητi)ν. 'Έκδοmς πρώτη, Λευκωσία, 1970, 0,167 
0,238, σσ. 124. 

Φιλολογική διατριβή στηριζομένη έπί άξιολόγου βιβλ.ιογραφιας, πηγό)ν καΙ 

βοηθημάτων, καΙ γνώσεως τοΟ θέματος. Ό Κύπριος συγyραφεi>ς άνήκει ε!ς τήν 

όλονέν σμικρυνομένην χορε\αν των συνεχιστων τής Έλληνικi'jς ρητορικi'jς παρα

δόσεαις, ε!ς τής όποΙας τήν φύσιν και τόν χαρακτήρα fχει έμβαθuνει διά συντόνου 

μελέτης των κειμένων των καλυτέρων έιc:προσώπων τοϋ εrδοuς τούτου τοl'> λόγου άπό 

τοl) Δημοσθένους καί τοϋ Αίσχίνου μέχρι τής έποχi'jς μας. καΙ δι' ειJδοκiμου άσκή

σεαις έν τij πράξει. Ιδίαις ε!ς όμιλ.ίας του εiς Έλληνικάς κοινότητας τής Άφρικής 

(βλ. σσ. 85-123, παράρτημα). Τό ι."Uρίαις fργον (σσ. 7-82) ίιποδιαιρεiται ε!ς 15 κεφά
λαια. ·Αρετή τοi) fργου εlναι ή ει>στοχος χρήmς άφθόνων παραδειγμάτων άπό 

κείμενα τής άρχα{ας. μεσαιωνικής καί νεωτέρας Έλληνικi'jς γραμματείας. Γενικώς 

τό χρήσιμον τοϋτο έγχειρ\διον πpοβάλλει τό πομπωδες, βαρύ και άνθηρόν ρητορι

κόν Gφος, θά ήτο δέ χρήσιμον έάν ό συγγραφεi>ς έλάμβανεν ύπ' δψει καί λιτότερα 

πρότυπα ώς τά τών Άγyλοσαξόνων συγγραφέων. Θά έκέρδιζεν έπlσης aπό τήν 

χρf\σιν κειμένων τοϋ Λατίνου Κικέρωνος. τοΟ Γάλλου Bossuct, καl τών Βuζαντινων 
συγγραφέων, έκ τών όποΙων χρησιμοποιεί μόνον τό\• έξαίρετον Μακάριον Χρuσο

κέφαλον. Ό συγyραφεi>ς χειρίζεται τόν κάλαμον μέ δεξιοτεχν[αν καΙ γλαφυρό

τητα>>. 

(β) Είς τήν έφη μερίδα ΦιλελεύΟερος της 1 ης 'Ιουλίου Ι 970 6 φιλολογι
κός συνεργάτης αuτης κ. Κώστας Σερέζης εγραψε: 

«Ό τρόπος μέ τόν όποtο έκφράζεται fνας άνθρωπος εlναι άναμφίβολα fνα άπό 

τά πιό σημαντικά στοιχεiα τής προσωπικότητάς του. Γιά νά ένισχuσουν άκριβώς 

αi>τό τό στοιχείον ύπάρχουν στ ή ν ·Αμερική μερικές εΙδικές λέσχες, πού fχουν κλά

δους άκόμα κα1 στην Κύπρο, οι όποtες σέ ώρες συνεστιάσεων. γιά νά κάνουν τήν 

δλ.η προσπάθεια εi>χάριστη, πετυχαίνουν μέ βάση fνα δοκιμασμένο καί άποτελ.εσμα

τικό σύστημα νά ένισχύουν την πpοσωπικότητα τών μελών τους, νu τοi>ς προσδίδουν 

αύτοπεποίθηση καί ε<χποχία ση'ιν f:κφραση, νά τοi>ς καθοδηγοuν στήν λακωνική 
και σαφi'j σύνταξη. 

"Αν, έπομέναις, δ τρόπος έκφράσεαις μέ την καθημερινή κουβέντα έχει μεγάλη 

σημασία στή ζωή μας, ή άξία πού f:χει ό προφορικός λόγος γιά ~να άνθρωπο πού 

τόν fχει σάν μέσο διεξαγαιγήι; τήι; καθημερινi'\ς άσχολlας του δπως συμβαίνει μέ 

τοi>ς σπουδαστές, τοi>ς δασκάλους, τοi>ς ίερείς, τους κοινοτάρχες, αυτοi>ς πού σχε

τtζονται μέ τίς άγορεύσεις και μέ κάθε ένα που η έργασία του τόν φέρει στην προ

φορικt) μετάδοση τών σκέψεων καΙ δδηγιων του σέ άλλους, εtναι εύλόγως πολύ 

μεγαλύτερη. 

Τό βιβλίο τοϋ Φαικιi Ν. Φαικαίδη Ρητορική Τέχι·η, πού κυκλοφόρησε έδώ καί 

λtyo καιρό στήν Κόπρο, f:χει σάν σκοπό τήν άγωγή τοi) προφορικού λόγου, γιατί 6 
λόγος, δπως σημειώνει δ συγγραφέας, f:χει &να σχήμα και προπάντων ό ~ντεχνοι; 
ρητορικός λόγος. 
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Ό συγγραφέας, πού εtναι έκτός τιi\ν άλλων μέλος τ~ς Διεθνοl>ς Συνομοσπονδίας 

Δημοσιογράφων και διετέλεσε έκδότη:; και διευΟυντης της έφημερlδuς 'ΕΟι•ικό:; 

Φιίpοr; f11ς Ροδεσίας καΙ άνταποκριτής έλληνικΓιιν έφημερίδων. μελέτησε έπιστα

μένu τήν τέχνη τοϋ λόγου καΙ έmδόθηκε συχνu σ' αύτόν δταν βρέΟηκε σέ διάφορα 

κοινοτικu άξιώματα σέ έλληνικές παροικίες το() έξωτεrικοϋ. 

Στό βιβλίο του ό κ. Φωκαίδης έκτός άπό τη Οεωrητική παραθέτει καl τήν πρα

ιςτιι..:ή μορφή τοίί λόγοu. άνα/.ίιει μεθοδικά ι.:αί σέ γενικές γραμμές τά κνριώτερα καί 

πιό χρήσιμα ρητορικά σχήματα καί δίνει τοiις κανόνες τ~ς ρητοpικ~ς τέχνης. 

Στι)ν fιςδοση της μελέτης τοu αύτης ό συγγpαφέας περιλαμβάνει έπ!σης διά

φοροuς λόγους τοu, ποι1\!λης μοpφ~ς. πού έξεφ6Ινησε ~<ατd καιρού<; σέ δι(ιφορες 

παrοι,...(ες τοσ έξωτερι~<οΟ.» 

4. Γιu τό φιλοσοφικό δοκίμιο Πι·εί":μα, ζωιi καί iiνΟpωπο:;, δ γνωστός 

διανοοί μενος στήν 'ΑΟήνα κ. Δημήτρης Γιάκος itγραψε μεταξύ άλλων: 

<<Στό Ιδεαλιστικό κλίμα τοi> κ. Παπαβασιλείου κινείται καl ό κ . Φωιςuς Ν. Φω

ι..:αίδης. Μόνο πού ό κ. Φωιςαίδης εtναι βαΟύτεpα καί εύρύτερα καλλιεργημένος 

άπό τόν 1<. Παπαβασιλείου. Καl έτσι, τό ϋφος του δέν ~χει έιςείνη τήν άπλοίκότητα, 

τοϋ κ. Παπαβασιλείου: r.[ναι πολύ πιό σταΟεrό ι.:αl πολύ πιό πuκνό, έπιστημονικό 

Q(ι τό λέγαμε. Σέ 3 λ.χ. σελίδες τοίί κ Παπαβασιλείοu (65, 66 και 67) ύπάρχουν οΙ 

φράσεις: 

Ι. «Ώρα ία καί dσύγιφιτα». 

2. «Τό βιβλίο τοϊ:ί κ. Γ. Δ. Χουpμουζιάδη τό προλογίζει ώ p α ι 6 τ α τ α ό κ. 

'Ανδρέας Καραντώνης». 

3. «'Ο ώ p α Ι ο ς λόγοι; τοΟ Γ. Δ. Χουpμουζιάδη». 

4. ι<τό ώρα t ο ξι:ι.:Ινημw> κλπ. 

Παpόμοιες ώραιότητ~ς δέν iιπάpχοuν, βέβuια, στίς σελίδες τοΟ κ. Φωκαiδη. 

' Υπάrχει δμως κάτι . .. χι:φότερο: άρχαiζοuσα γλώσσα δέκατου έ\·άτοu αίώνα! Καl 

άντίστοιχε:; πρός έκr.ίνην πολιτικές, κοινωνικές, φιλοσοφικέ:; καl θρησκευτικές 

!δέr.ς». 

Νειvτερα Γράμματα., τ. 14, ΈπιΟεώρηση λόγου καi τέχνης, 'Όrγανο της 
'Ενώσεως Νέων Έλλήvων Λογοτεχνών. 'ΑΟήνα, J 977, σ. 11. 

5. Διύ. τήν τελευταία ν π οι ητικήν συλλογή ν·· Α ι·Οη τοϋ λόγου, Λευκωσία, 

1981: 
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(α) Έξέχοuσαι φvσιογνωμiαι τών Γpαμματων και ΆκαδημαΊκοι στήν 'Ελλάδα 

δπως οι κ.κ. Μιχαήλ Δ. Στcχσινδποuλος, Κωνσταντtνος Τσάτσος, ό Άκαδημαtκός 
κ. Παν. Κανελλόπουλος, πού μεταξό άλλων γ('Ιάφει: «Στή πνευματικι; έργασiα σας 

~ιέ φιλοσοφψένη πiστι1 καl λυrικούς στίχοuς έ~ο;φράζετε τά ύψηλά έΟνικά Ιδεώδη 

το() 'Fλληνισμοϋ πού δονοuν τήν ψυχή σας)), ό πανεπιστημιακός καΟηγητής Γεώρ

γιος Θ. Ζώρcχς συγχαίρουν Οερμώς τόν κ. Φωκu Ν. Φωκαίδη «διά τι)ν πολύτιμον•> 
ώς τήν χαρακτηρtζοιιν σι..μβολi1ν του εiς τά Νεοελληνικά Γράμματα. 

Μεταξύ δέ τούτων .-αί ό Γύ.λλος διανοούμενος καί γνωστός έλληνιστής κ. ΓΑ

Σ1ΏΝ Α. ΩΦΡΙ:Ρ άναφέpι:ι «πώς στή νέα ποιητική συλλογή τοϋ συγγραφέα fχει 



ό.νακαλύψει ηΊν πνευματική δψη πού ε{ ναι συνάμα εtκόνα καΙ χρli>μα μέ βαθιά σκέψη 

καi στοχασμούς ποu μεταφέροuν τήν ψuχή καi τήν διάνοια κατ' εύθεΙαν πρός τήν 

πηγή τοl> φωτός καi τi'\ς yνώσεως, πρός τόν Δημιοuρyό θεόν καi άρχιτέκτονα τοl> 

Σύμπαντος. Για τΙ χωρiς πίστη όάνθρωπος clναι έρπετό, καi χωρiς άγάπη αΙμοβόρο 

κτf'jνος πού σύρεται καΙ σκοτώνει στόν ζόφο άδιακρ!τως. 

'Εκείνο πού έξιδανικεόει τόν άνθρωπο καi τόν καθιστά ύπέροχο εlναι πάν δτι 

έναρμονlζεται πρός 'Εκείνον, ε!ναι δ,τι συνδuάζεται καΙ tνuπάρχει καi διατηρείται 

έν Θεφ άνθρωπος και φύση, ούρανός καi yi'\ς, ζωή καi θάνατος. Καi δέν ύπάρχοuν 

σύνορα πού νά διαχωρlζοuν τόν dνθρωπο άπό τήν όψ[στην πηγή ν τi'jς 'Αληθείας. 

'Ίσως μερικοi νά νομ{ζοuν πως αύτό τό εlδος τf'jς ποlησης μέ στόχο τήν πρόσκτηση 

τοl> Άπολi>τοu, νά ε!ναι πτωχό καi dyoνo. ~Οχι, κάθε άλλο, yιατi ό ποιητής έν

σταλάζει μέσα της πνοή, πνευματική δύναμη, μοuσικότητα, άρχιτεκτονικτ) στόν 

στ[χο πού μέ αΙσθητικό συνειρμό μπορεί νά τόν ψάλλει καθώς συμβαίνει μέ τήν 

άπαyyελ!α ένός ψαλμοl) πού συνοδεύει μιά βαθιά διάπuρο προσεuχή». 

(β) 'Η yνωσττ) ποιήτρια κα Χρuσάνθη Ζιτσαiα: «Διάβασα μέ ξεχωριστό έν
διαφέρο τό νέο ποιητικό fρyo τοl> Φωκd Ν. Φωκαίδη και ή ψυχή μοu γέμισε άπό τά 

θεΤα μύρα τ(ί)ν στίχων τοu. 'Όλα εtναι μιά «ούράνια μuσταγων[α κάτω άπό τli>ν 

άyyέλων τci βλέμματω>. Ε!ναι [εροi ψαλμοl έκ βαθέων, ποό ύψώνονται πρός τόν 

Δημιοuργό. Ψαλμοi ύμνητικο!, δεητικο!, λuτρωτικο!, όλόθερμοι, σέ πολλούς τό

νοuι;, μέ ύψηλη fμπνευση. Αύτή ή συλλογή, ε{ ναι κάτι άλλο. 'Ένα άλλο πρόσωπο 

τf'jς ποίησης τοu, τi'\ς γνωστf'jς ώς τώρα γιά τήν έπικτ) καi πατριωτική της πνοή. 

Εlναι «" Ανθη τοΟ Λδyοu» ε{ναι άνθη τf\ς διανοίας. Γι' αύτή τοu τη δημιοuργ!α 

ε!ναι dξιος θερμli>ν συγχαρητηρίων». 

(γ) Ό κ. Δ. Β. Παναy(rποuλος καθηyηττ)ς και συyyραφέας γράφει: «Εlναι fνα 

μεγαλόπνοο δημιούργημα, πού θuμ!ζει πολύ τήν Βυζαντιντ) ύμνογραφία στiς καλύ

τερες στιγμές της, γεμάτο όψηλά νοήματα γύρω άπό τόν άνθρωπο, ττ)ν συντριβή 

τf\ς άμαρτωλότητάς του, γύρω άπό τόν Θεό Πατέρα και Δημιουργό, γi>ρω άπό τό 

άπέραντο Σύμπαν πού μc'iς περιβάλλει. Περιέχει στοχασμούς βαθύτατα άνΟρώπι

νοuς καΙ χριστιανικούς, τη συναίσθηση τi'jς ματαιότητας τ(ί)ν γηiνων, ττ)ν έλπίδα 

και τό δραμα τi'\ς Αiωνιότητας. Εlναι άπό τά ποιητικά έκεfνα δημιουργήματα πού 

fχοuν μέσα τοuς τό yνώρισμα τοϋ ύψηλοΟ, τόσο σπάνια στήν φτωχή άπό fμπνεuση 

και άνθρωπιστικές Ιδέες έποχή μας. 'Ασφαλli>ς θά μεlνει στήν Ιστορία τfΊς Κuπρια

κf\ς καΙ Έλληνιιcfις Γραμματείας σάν fνα άπό τά έξοχότερα δημιοuργήματα τοl> 

σύyχρονοu λδyοu, στό όποΤο συνταιριάζεται άρμονικά τό κάλλος μέ τή μορφη καΙ 

τό ύψηλό σέ διανοήματα περιεχόμενο. Ή ποιητική αύτή σύνθεση εtναι μιci άξια 

συνέχεια στή μεγάλη παράδοση το!) rvi1σιou έλληνικοΟ λόγοu πού ξεκινάει άπό τούς 

άρχαίοuς λuρικούς καΙ διά τ(ί)ν όμνογράφων τοϋ Βυζαντlου φτάνει στiς ήμέρες μας. 

Πολύ συγκινητικά τά δuό τελεuταΤα ποιήματα γιά ττ)ν Ιδιαίτερη του πατρίδα τήν 

Λάπηθο, πού μέ πολλή μοuσικότητα, συγκίνηση καi πάθος ύμνεt ττ)ν πατρική τοu 

Γf\. Εtθε ό θεός τi'\ς 'Ελλάδος νά εύδοκήση νά τήν δοuμε πάλι έλεύθερη». 

(δ) 'Επίσης ό Σεβασμ. μητροπολίτης Κιτ[οu Κuρός Χρuσόστομος: «Ή συλ

λογή σας, εύλαβική fκφραση τi'jς ε\ιγενοi}ς ψυχi'\ς σας, πρωτοτuπεί σέ τοστο: 'Ότι 

έμπνέεται άπό θρησκεuτικά βιώματα, πράγμα πού δέν τό συνηθίζουν ο{ σύγχρονοι 

ποιητές». 

Μεταξύ άλλων δέ καί ή άθηναία λογοτέχνις γνωστή ώς Μελισσάνθη, ή ιcα 

'Ήβη Σκανδαλάκη, συγχα!ρουν τόν συyyραφέα γιά τό fργο του. 
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ιιέ :~ <Υ.π:χ;:ι:χ!-;'Υ):ι:χ έχεr·ι::ι. στ~ιzεί-χ τ7. 6;-:οϊι:χ. κ:χτ~ •ό ο•ηα.-;6, 'J'J'ΙIJέ:ouγ E'/'J. 
ϊ.:λi1 ;;ε; ~-·JIIε·ι::κ? :1'Jγγ:;:χ:ρ:κr.·ι ~Ε;;γ~. Γι-χ:t 'ή 'J'Jγγpα.:pή εΙ·η: Τiχ·ιη YJ 
δπ~ί:χ οιir.εο:α.ι iπC. 1\-χ·ιό·ιε:. Κ :xi εί; τ7. έr.ί μέp~vς θέμα.τ:χ σιιιιr.εpιελΎι:tιΟ'Υ)

:;'J.ν συ·ιοπτικως δλ:::ς οί οpσ.:;τηpιότ'Υ)τε;, ,α,. έπt •εύγιια.:α. Y.?.l ϊ.?.p!Χοό:;εις τιίι•ι 

&γ:χτ.:η:ιiJ·ι \ :χ::-r1 Η:ι·ι·ι κ:χ:i -p6::~·ι iτ;-,1γr1:ι!Χ:t κ~ ι7ι:;τε c.:?:ar1o.o:ε 11 ::ι~σθ·f,κΥ1 , 

Σ·;μο.λ.Υ1~ι·ι:ι-χ r1 Υ.Χί II?:pi:;ι-r1:ι?. ~.κ6:ιrι ι7. iκλYjψlh'j &π~ ~ό·ι :;ι:;?σ.pό·ι ά.·ια.
γ•ιι:>'1t'Υ), «·ι οχ ι &π-χvά). ΎiΨΥJ λεπτσμερειιϊι·ι. άλλό: σό:ν π σ.ρiλειψη. 

Κα.f!ι:ι; ::p~Χ?:i:'Xf)Oi.:κιiJ.; Y.?:i :ϊο:ό ι;ιίκΞίο•ι Kε:piλ?.tι')'l ϊ.Ξp( Έ::ισ•r1 ~ι6·ιω ι 
i'ι~;ιέρε~~~ -j;:~pχι:ι,J'ι :6j~t ;::~zι~Οχι;,ι. ~ .. ρxz:~l ~r=ό :η'ι \~ϊLr,Ηι:ι, γt~ 1ιt~ 

ιι.εγaλόr.ολη l'IW οvγχpό'Ιως έ:ιψα.νίζeιντο:t •ιει:ιτεροι, τό: ονόμaτ?: τιίι'Ι όπο{Ι•J'Ι 

ιιό•ιο οέ είa:κόν έ::ηγΞλμ?:τικό λεξικό ΟΧ ιιr.oρ~u'J'X'I ν:Χ κ:χ•ηρ:χψ-:ι•)·ι. Έξ 

~λλι:ι·J κ~t ι;1; 7:?~.; :i ~t•>:ι~::Ξ!7. γ!·ιz:~~ μ,ιε{~ Υ .. zθι~>~ κ~ί γt~ -:δ·ι Σ•γιεp.-γtΧ

τιομό, Οέμ?::α. κot'l?. -:;ό:γ 'Οpγcινιομ~ι π~ι) λειτοupγοtισcιν κ-χ! :;' ~λλα μέρη 
τrις Κ1πρ~·J 7.-.6 ιp6'1t'1. (Ζποyη ~~pριτζ) . Π?.p?. τα.ό}t?: Κ?:! έ•ιιi) :ό 'Έργον 
.J.-:':1."1 J'"f.Z~~·ι Z-:#j~'L? ;-ι;,~; κ•JΚJ 'J~I)')~~\1 ή 1LΞγ~λ')~11)z[~ κ-χι i.-:t~?//:ι;,.: ~JΎΚ~ Ί .. • • ~ ι • ·ι , τ .. . . 

-~6-χ:;η ~~u ;ιιλό:ι:ιω κ-χ! r.ιl.•ι:ι:ι·" o.:p60•J:ιov οιεuθvντοοj τιίι'/ 'Γuϊ.~'(p!Χ:pΞ(ιιΙ'Ι 

κ. 'Λyιλλέα Ζ-χοσ.λλrι έπέτpεψε -χ•jτή τrι·ι Προ:;θ~κη. 

Σ:ή ο1γ:~:ιο·ι ?.ο}-ή·ι Είο'J.γωγή θ:Χ -:-:ρέ::ει '17. οι:χ:οJ-:-:ωθ~όj·ι θΞρ:ιέ; ε•jχα.
pι:;τ{ες r.ρC.; τό &κοvσίω; Προσ:p!.Ιγοπ~ι-,1 0έ•ι Δημοτικό Σvιι6ούλιο•ι τοσ Δήμο•J 
Κερvνείιχ;, ποu μ~ τόσψ στοργή•ι iπεοέyΙJη τΎ)ν 'Έκ.δο"'ΥJ τοσ :;vγγp7.:pικ.οσ 
:x•):')'j 'Έ;;γr;·J. '\).Η κα.l ::ρό; :~.').;: ε·j:τ:χιοεu:ο·J; κ.κ. "Μιχ-χήλ Χ:>. \ι:ι•Jλλ~·J::-η 

τ~σ κ~r.ρι~Υ.')U -:\[~'Jοε{ω. τb·ι Κι:)'J:::ι. Κα.p:χγιιi·ηη Γu:ιν~σιιiρχη Y.?:l Με

νέ'λιχο Χρι.,τι:ιοι;ιίιλeι•J τοσ Κέ·ιτρου Έπι-:;τη:ιι:ι•ιικιϊ>'Ι Έρε•nιοv. το•'.ις lατρο•)ς 

'()Zu-,:;έ?.•J 'Ελλ·φόπι:ι•Jλο Υ.?.! \ι:ιι'J:είΟΥJ r . .\?:;τίΑη. -:ό·ι -:-:i'Ι:ι;ι-;;ε Π!:ιό&J:ιο'Ι 
'\ ι:ι:>·ιη '\;ι.τ;Υ1ίκκΙJ :~; Ή·οι.ι~ΙΗ,κr,c: :-;.•j Τπο•JογΞrω Π?.ιΟΞt!Χς, κα.Οι~ι; κ:χί 

τούς Λα.r.r1θt~!.Ις ο:χ-:;κiλοu; ~ο:ροκλ-η·ι Πωλλη, Γρ'Υ)γόρηγ Ώρφο:v1δη κο:t 'Λν-
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Οpέ~ Σ~φιό;:~~λι:J, t~tJ; tZY.,'/~Y..~-Jς Σ±Ο67..'/ ~Ίr~~~ ·::t:O'/ z~ι J(όh??'J .\ο'.>Χιi, -:~·ι 

π~-ι~y~ώ:η ~r=~p~;;ΙJ•Jλ? κ~! τt; ι;.ιίκ~atπ')~·ιε; Ρz6lκκ~·ι 11'1λ'J~ιi~σ:~ κ~! θεο

διbρχ·ι Γ. 0ικο•ιο;ιίοΥ1 , -:ή·ι Ό\γiθη θεο:r. Ξz·ιι;,ψGι•ι-:ο; κ~.! E1p·fιvη θω:ιa /'. 
Μ7-uριδά.κη γιά. tiμ εγκχιρω r;α.pozYjν οια.ψόpω·ι πληp?:pοpιιίJ•ι. Έπ:~'ΥJς έ·ι-:χu
Οα. σημειοutα.ι πι;ις ή ε!κόνα. τοu Έξω:ρύλλοu εl·η.ι a.πο τl; είΥ.όνε; τοσ ΊΌu

ρι~τικοίί Έκοοτικοϋ Οικο•J τοϋ κ. Ί'ά.κ'Υj /'. λΙούρεττι;,•J rlr;o τή•ι .\άπηΟο κα.Οιiις 
κα.ι ή ψωτοyρzψία. ο:rις σ•Jί.λοyης λεμ!:ινtιίη :οσ κ. '\νοpέα. Νικολ7.ίδη :r.'j Ι'ρα.

ψε~οu .lη:.ιοσίω•ι Ιlλr,pοψοp•ιiι·ι ir;!~η; λ7.;:ηfΕο•J 

·Ε·ιδlΟ~·ι:ε; :ιέ. ;:t'~O~Jμ{, .. ·, -,:.Υ(ι Πprιjθ·r1 t.r1 ι 'λU-:.;,.,, ή ~;:ι:.r'Χ 6.~iλz:z~ ~-=Υι·ι 

a()~/1:f,ρt~'J yp~·ι-=~~:1. "";~tj Χ. Σr;,~~κλΎ, <I)·J::i,. l,zt,);:6'/?1J Χ?.l Γr:ι=ι:ι:~7.::έ~ -:i,.; 
Σχl)λtΧΥ1; "'Ε-y~ρε!JΧ; .\xr=i10~·;, ε•jzί..;:ι'j:t;,'j:ι~'ι ~-;ι ΙJ~ 'Jε(;>:ε?ι:t~ κ.~l ίa~:χ~":i;')«ι>; 

.,[ ξ;:ιτ:-fηιΩ'ιξ; Α~ 0~?.:r,::tΥ10ιο:ι0'Ι iκι:ι::ιΥj-:(ί:, !~ι·}·Jzιι)~ιέ·Ι'J~ i;:l τώ·ι .!;:iλξzιι)'J, 

ψpωpol κ~l •jπέpμ~χοι ά.γι•>'ι:σ~z1 -:Yj; Eλz•Jθεpfz; τr1 ; ~-:.λ·J~~Ο"ι-:rι.; ~:ρέ-:;-.:ι7..; 

Γ-ης. 'Όλων ήμώ·ι τίi>ν τ:ιχpεpχο:ιέ•Jιι)y -fι &λόΟερ:ιος εvziι είνzι: '() Il7.'1t'J· 
δύ•ιιχμος Θεδς νlι. εuοοκή:;η σϊ:Υj'Ι έκϊ.λΎ,ρω-:;η τιίι•ι μΙJχίων πόθι•>'Ι ί.\λιι)'Ι τιί)•ι 
Upοσψύγων. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤ.\ ΘΕ:~ΙΛΤΛ 

θητεία Δημάρχων. 

Ot πλη?~:Ρ~Ρ!~; 7:1)•) ;:ιz[)~J'Ι.Ζθ1j'1Χ'Ι δέ·ι φχί'Ι':ί'ι:~t 'ι~ zl'Ι~~ iκ?ιΟε~ς. 
Ό\•ισ.γp±ψ?·ιτ~ι κ~t.Ζ σειpά:•ι: 1) E:JfJύoo·Jλo; 11-xp?.-:;zεuztor,.; χωρίς tή·ι πε

ρίοοον Οητε!α; ι;>ς .lη:ι±ρχοu! '.\·ισ.ψipετα.ι ι)π' ά.p. 2 δ Κιί>~τσ..; Κ~πΗ•ιη; 
οιά. τηy περ1'Jο') IΌ:?!J 19>~:3. 3) δ Χpι~τόψοpο; 'Γ~λιr.ο:οrίφΙJς γιά. τήν τ:ε

ρlοοο 1933- ΗΗ3. 1) δ Όοuσ~έσ.; Έλλy1•ι6πο•Jλος Οητε1ιz 19!3. 1Όt9. 
5) δ Φειοί~ς π 7.pσ.σκε'J:>:tοr,ς iπδ •o'j 1949 :ιέzρι ':'JU 19~Ι(i. Κσ.:6πι·ι τou:ΙJ•J 

κσ.l 6r;ς σο:ή σεφ~·ι ά.πό ο:δ 19!)6 εω; τό HHiO δ Mz·ιO.zo; lJr;u).λfι;. 7) & 
Πχ•ισ.γ:ώ:η; Γισ.γκόο:ι;,•Jί.?ς 19:10 • 1964 z7-t 8) iπ? -.ό-:ε κχί μzτέ~ειτχ δ 

Γεώργιος Κσ.ζέλ'Υj;. 'λγ·ιι;,ι;.ϋ•ι:σ.: ;:ροrιγο1:ιε·ιr;: 111•ιzρzι:ιι. ιί>; i:n;-;-;>j-:;~ε:?.ι 

εtς τά ε~ι μέp~~ς κ'j~~?. Ο.f:ι~το: τofj ~~pόγ:~ς .,Έ~ylj!J. 

Πρόεδροι Σχολικων Έφορειwν. 

Κα.ι ώς προ~ το Οέμ~ τοuτο ~ί επιπρό::;θετοι Πλ'Υ)ρ?:pορ!α.ι δεν ε!νσ.ι πλ-Ιι
ρεις γι!Χ νά. Ο'Υjλσίίντα.ι aχρο·ιολ(;yήτω; ο! iκόλο•JΟ(ιι: 1) Χριστ6ψορος Τσ.

λι~οώρος, 2) Σ~οοz; Χpι~το:ρίοης. 3) Φειο1σ.ς Η ιzp7.σzεuσ.!δης, 4) Κώ:.-.7.ς 

Xp. Τ~λισ.οώρος, 5) Γει:ιpγ:ος Κιzζέλης κσ.ι 6) Κι~~τσ.; Ό\γ. Γεp:ιχν6ς. .\η-

• Έγ-. .αιτrστιi.{)η στiι .\rιr~ωσία πρό τοi• ι:ι:!7. 
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~ψ,·ηjψ:~ι ο.ρ~κ~•~χοι τι:ιu:ω·ι ~>; ~! Κώj•~; Χρ:j-.οaG•JΗκης, 'ΙωiΨιης Κω·ι
στ~·ι-:ι•ι!οrις. :Κικ6λ~ι:ι; ΙΗ:ηG;, χ~ρ1τω•ι '.\θ~·ι~:Jι<Χ~η; κ.~. 

Εύερyέται της Λαπήθοu. 

Ί\νσ.φοpa ε1ς τον ~ε:ίιιν . Χpιστόφορο•ι Κ. Τα.λισ.οG>pο·ι γ!•ιετα.ι ε!ς τa κu
plως Οέιισ.τσ. τοσ ?:·ι~ χε!pσ..; 'Έργου . Έν-:σ.σΟσ. δμως ο.σ.pέχετσ.ι με-.α.ξu ιiλ-

Ί 1 ιί•:tροσιiγορn~ O'κuyr\'ntι ΧQιστυφι'ι(.Ιι>ι• Κ. Τα/.ιιtδι:ιροι• ( ιrι•ιτογρ11.φiα 193 ί) 
iι σιi~ι•γό~ τοι• 'ΕΗηι τι'ι "fΕ\'ιι; ~rοκί.ι'οι•; Φι/.ί;τ;τιιι• μr.τιί τι7ιν τέκ,•ων των 
•Ι•ριισοι'οί.ί.rι; Τώ.ιιιbι:ι{'ιιι•- Εί·ιιγγt·ί.iδιηι, Κωνστα\'τί\'ο\1 XQ. Τιιί.ι<ιbι:ιρuι• καί τϊι~ 

~lαρ:α; Τιι1.ιαδιίJQοιι- .\οι•J.ί.οι•:ιίj. 
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λω·ι Οzτική r.ληρ~:rr:ιρίιχ ~ε6~ιο~:;~ δτι ιι.ztctζ'J t<i>'i ϊ;ΟΑλ'Χϊ.Αιί>'i •jϊ;Yjp~:;ι<i>'Ι τοϋ 

i•ιοpό; τοό-.οu ;;ρός τή•ι Ι'ενέτειριi·ι -:ou, ύπiΊρξε κα.~ δι' εργων Εuεργέτης τής 
λ~ϊ;rιθr:ι•J. ~Οχι μό·ιο 'J~'i .Ηι:ια.ρχο;; έφpό'itι:;ε γιά -:ή·ι «·ιιiπτ•1ξη τt,ς Κ~η

νό-.Υj:-:ις iλλ~ καt οι' έpσ:Μ'Ι :;ά•ι Πpόε?ρο; :iι; Σχολικ'fι; Έyιοpε1α.; ~ιz:ι-Ιιρ
γφε -,:ή·ι K1-.po κα.ί :iι·ι \ϊγ•Jο.:ο κα.\ iξ ί~iιι>'ι τηει:;i:rερε γι~ :i(Ι ~·ιzγερ· 

:;η -:Jj'j iρχtκ~~ Χ:Υ1ρ{~·J ~ι:,·j. Γ•Jμ'ι~'1fι:,•J .\7.;:Υ,οι:ι•J j":i; θέ-:ϊΥJ ;:I)•) Χ~:~;:ι J'.J'ΙΞ.-

Ί'ύ έ:ιι6ί.11τικύ μfγιιQσ τϊι~ Οίκογrνrία~ ΧQιστοq όρσι• Τuλιιιδι;ιροι• 

ποu έπρόGαί.ί.ι• μ~σα ά.;τu τόν ιίπι\ιιιντη κιtτιί.ιrι•τι>\' κiι:tn\' 

ιί:πένuηι τοΌ 'ΙΩ.ί.ηνtκιιi• Γι•μνιιniιΙΙ• .\r.ι.τι'ιllιιι•. 

πλrι;:ιώΗη :;ά·ι Γuμνι:t:;ια.κb κτηpια.κο :ruγκρότr1:ια.. 'λλλά γιιΧ τή•ι οpά.-:;η τοσ 

~.ει:ι·η1:ιο·ιε1:!iu κ~Χl κ~Χλοκα.γiθοu τοίι:ω -:έκ·ιω Πι; ε.Jιi·ιopo'J .\~Χτ:rιθο•J σε

μ·ιU~ιογ-:~t ~λ~~ Ql 4-\χ1:·ί,ΓJ~~~. γι~-;ι ~~·ι ;:p(ι:;ιι>ΠtΧό:r,τ~ ~ Τ~λt2a(ί>:;ι~; {J~ήρξε'ι 

z:Jηr1;. 
λ1ετ:χ.ξ•) τιίJ'i ιιεγ&.λιι)'i Euzpγz-t<i>'Ι t'J~ Ί~λλΥj·ι~κ-;f.ί 1'-ψ·η.:sίω :I'JΎΚ'Χ":~λέ

γο•ιτα.ι κ~Χί οι θεοψό:νης κιχ ι ".\·ι·ιιχ Κιι>·η:α.·ι-;(•ιί~rι. οί δι.οίl)ι κα.l -:;ξ μ·ιrι:ιΎJ 

τοί} Χριστοφ6ρΟ'J z.σ.ί τrι; Φpο:sούλλιχς 'Ί'α.λιιχοιrφοu σ.v-ι,γεψ'J.'i είδtΚΥj'i \ϊΟοu'Jσ: 

και 'Εpγ?.:;τr,pια. οιδιχσκα.λ1ιχ; Φ'J'JtΚYjζ ;ι.α.ι \ ΎJ:ιε1α.;. 

Νεώτεροι πτuχιοuχοι, ~πιστήμονες. 

ΙΙλή·ι οσιι)'/ κα.θηγψιi>'Ι ΚΙΧ! iι.~:;-:η:ιό·ιι•)'i, τi lι·ιό:ια:?; :tί)•i &;ο;ο(ω·ι ι.ερι.;

λΎι~ΟΥJ,:l-'1 είς -;ό οtκεί(;'Ι aι't α.ύτο-J; J~~φ~λα.ιο'ι σά.'ι iντιπp,ι:Jtt>h~'J~tΧ~ τi); 
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έπι~ημονικfις Υ.«-.cι.ρτίσεως κcι.i της έπιο6:1εως tών Λιχπηθίων έν γέ•ιει ε1ς τη·ι 

ψοίτφη σέ π«νεπιστημιcι.κές Σχολές κα.ι Ίν~τιτοϋτα. η Κολλέγια. τοϋ Έξωτε

ρικοίί, ιiν(Ι.ψέροντα.ι κσ.ί νεώτεροι <Jέ σημείο ποu •ιi'J. κσ.λύπτη μά.λιστα., σχεδόν 

5λο:Jς τούς Έπσ.γγελ:ισ.τιΧούς έκπαιδεuτιχοι)ς τομ.ιείς, ι:ιί οποίοι κσ.i σιηοψίζον

τcι.ι περίπου σέ 36 το·ι ~ριθμό (~α.ν τομείς -η έπιστη:ιονικο! κλά.δοι) . Οί πcι.

ρα.λειψθέντες, λοιπόν, iνcι.ψέρονται έντcι.ϋΟα, εf•ιcι.ι δέ οuτοι: 

οι Κώστα.ς .\. Ι'εωpγιά.δης, Κfl.θηγη-.ης τijς Φιλοσοφίcι.ς στό Πcι.νεπι:ϊτή
ιιιο «Μ&..κ Μά.στερ» του Χά.μιλ•ον Kcι.vcι.δi κα.ί Ί\νοpέcι.ς Πιχπα.πα.ύλοu τής Wv
χολογία.ς στο 'Λιιερικανικό Πανεπι-:Jτ:rιμιο τοίί Κα.tροv, δ Σωτος Σισ.κίδης της 
Φιλοσοφίσ.ς κα.i τijς Φιλολοyi7.ς α.ί l'εωργούλλα. Θωμά. κιχ! Μ:«ρία. Πα.πcι.πολv-

6ίοv (;), τi'ις οέ 'Λγγλικfις Φιλολογία.ς οί 'Αρτέμης Δ. Κα.λλιά.δης ΚΙJ.t Κω
στά.κης Ρωμά.νος, α.ί Γεωpγοόλλιz Χρ. Πlτ:ϊιλλοv, 'Ελένη Xp. Ι'εωρyίοv, Μά.ρω 

θεοκλέοvς κα.ί 1\fα.lρv Κα.ντωνίοη. Σημειωτέον οτι της Έλλ ηνικης Φιλολογίας 
τvγχά.νει κα.! ή Ε1ρήνη (i·ιtl Έλένη, κα.θ<;>ς διετυπώθη) Μά.πποvροv. Kat 
είς τούς ΜαΟημσ.τικοiις συγκfl.τα.λέγοντσ.ι οί Μά.κης :Καλημέpας. Νίκος Νικο

λά.οv κα.ί 1ι Ξένια. Στιχ:Jpή. Ε1ς τόν τομέιχ τi'ις Μο•ηικης πα.ροvσιά.ζο•ιτσ.ι οι 
Χρίστος (ιiντi ' \νορέσ.ς ώς οιεο:uπώθη) Χσ..ο:ζηεvtvχlσ.v, δ Φ. Κa6αλλά.ρης 

κcι.t 'λθψά. Κρεμιιοu. ~το·ι τοιιέσ. τfις Ί«τpικfις ·ιεώτεροι α.-ιαψέροντα.ι οί 
Πέτρος 11f. Σπα.·ηρijς, ~λθως Κ. Γερμα.νός, YJ 'Ελένη Στvλισ.νοϋ- Ήρακλέοvς, 
Εvγε•ιούλλσ. Τuρίιιι:ιv κα.ί ~ιίιτος Σ. Φρα.ντζέ-,κος ( ;) . •* Έ•ιτcι.ίίθα. δέον είνσ.ι 

να. προοληθοίίν κσ.ί οί ιΧ.νώτεροι 'Αξιωματικοί της Σχολi'ις Πολέμ.οv, δ 'Αντι

σu•ιτσ.yμσ.:ά.ρχης Πlκης lL. Χιχν•ιίδης Μ.ί δ Τσ.yμσ.τά.ρχΎ)ς Νίκος Euσ.yyέλou. 

Στον τομ-έ:z. τής Νομικής Χσλ Πολιτικών 'Επιστημών "ΥJμειοϋντcι.ι δ 'Αν
δρέcι:ς Σοόπασιης (έκ δεuτέp?u καί σi'J.ν Δικα.~τής σήμερον) κσ.ί οί Άνδρέσ.ς 

Σ. Χρι:rτοψlδης, 'λνορέας Σcσ.uρινός, Σωτ1ιpΎJς Κύρρης, Πσ.•ιο:γιώτης Γ. Χρl
στοv κσ.ί Κω:ϊτά.κης Έμιιιχνοvr1λ. ~τόν κλά.οο της Γεωπο·ιία.ς προστίθεντο:ι κσ.i 

οι Χαρά.λσ.ιLΠΟζ Ηα.·ισ.γij, Κωνσταν,ίνος Ήρcι.κλέοvς κ:χί 'Λνορούλλα. Βcι:'Jι

λεlοv. Στόν 'λρχι τ.εκτονικό·ι κλά.οrη έπl-;ης σ.Ι ΕupιοίΧη Λοϊζίοη. Κά.μνσ.. 

κσ..t Έλένη Ρω:ι-±νοu- .lημη•;ιιά.οη . Στοuς Π?λιτικοu;; Μηχα.νικοίις κσ.τα.τ:iσ
σοντ-..ιι οί Στέλιος Euα.yyέλov, Γεώρyος Χρ. Χι:χτζηχσ.ρα.λά.μποuς, Κωνσταν

τίνος Κα.ρολlοης, α.ί '.\νδpοόλλσ. καί Φ«ίδρα. Μ. Σrιι.χ.στρij, α.ί Είρήνη κσ.ί 

Γεωργlσ. λ Ζuμσ.ρίδη. ~ά.·ι Σχεδιαστές οέ ~νιχφέροντσ.ι οί Χρι-,τόψορος Σο

φοκλέους, 'λνδρέσ.ς 'λyγελή, Κοίιλλης Πα.·ια.γη, Ίωά.ννα. Λι:ιϊζίδη- 'Λyαπlοv, 
Μσ.plα. Κcι:λημέρσ. Υ..α.t δ ΕuΟύ:ιιος Πα.τσcι:λίδης. Ώς 01κο•ιοιLολόγοι παροu-

•• Σ η μ ε ( ω σ η : Οίκογέηιιι Φρuντtέσκnι• hfν ύιrijρξε προηγουμένως ση]ν Λά· 

πη{}ο, δπω; καί iι Πuπα.-τολυ6ίοι• προερ;ι:ότα\• άπό τόν Πολίiστυπn. Γ~' αύτό ένδέχεται 

νά προκιίψοι•ν ιi\•τιρρήσεις, ilν μiι διεκδικiισΗ~ άπό iί.λλεc Κοινότητες, βασικός λόγος 

νά μiι σuμ .. -τεριληφιtοi"Ι\' κr~t lί.λλα όνόματα Έ;τιστημόν(ι)\' α~·και οί γεννiιτορέc; των 

τι•γχάνο\•σι ΛωrήΟιοι έφι\σnν δέ'\• tγεννιΊΟιισαν σηΊν ΛιlπηΟο καΙ r'ιντιΜτω;, d\οκαι 
έγεννiι1\ησαν, οί γεννiιτορε; δέν ήσαν ΛwτήΟιοι. 
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σι&:ζοντα.ι οι ~lενέλα.ος Σκ.οίιροu - έςpονεύθ'fJ ιιετCι.. τοίί .Μα.θηιισ.τικοu l'ρrιγόρ-η 

Εύαγyέλοu ύπό τw•ι Τοίιpκ.ω•ι είσ6ολέων - Σ-cέλιος .Σια.κίδης, 'λνδρέα.ς Χρ. 

Προεστός, Νά.σος Ό\θ:ιvα:;ίω, Κώστα; Χρ. Χαραλ«μποuς, 'λνδρέ::ις Π. 'Λν

τωνίοu, Πα.νο:yιώτης θ. 'Ήςpα.ιστος, σ.ί Ρένα Kuπpι7.You, .lώpα. Κα.ρολiδη, 'Λνσ.

στα.σ1α. κα.ί Στκωροόλλα. Τ:;ιοόΑλοu, 'ΕΛένη .l. Χα.τζηχρίστοu κα.ί Χρuστιiλλα. Λ. 
Κωνστα.ντl•ιοu. Θεολόγοι οί Νεοπτόλεμος Σια.κα.λλης κα.! Χα.ριiλα.μπος Χρ. 

Χα.τζηχα.ρα.λά.ιιποuς, i')οη σημειωθέyτες. 

Κα.! δ Έπα.yγελμα.τικός Κιχτιiλογος νέων προσο•ιτοίιχωv της Λαπiιθrιu σuνε

χ!ζ.ει μέ τού; έπομέιο:.ις Φu:Ηογνw:ηες- Φuσικοός: '.:\γορέα.ς J<ωγστα.ντ!νοu, 

Βιiσος Βασιλείου, 'lωcivνη; Κ. Θεοκλέοuς (στr1 Φuσι·.<.1)Υ- 'λεpον::ι.uτικrι) , llσ.
ναγιώτης Λαδόιιμσ.τος κα.ί Διδώ llα.πα.οοποόλλοu. Στόγ κλά.δο τrις ΊΙλεκψο

μ.-ηχα.νολογ!ας σάν yεώτεροι πα.ροuσιά.ζοvτα.ι οί Τάσος Μ. Σπσ.:ιτρΎ)ς, Όουσσέrλς 

Σ. Χpιστοςplοης, Χ.α.ρ&λσ.μπος Κιχλοέλης, Χρί:ηος Κα.τσrψΥjς, Νίκcς Τσοuλσό

πας, Κώστας 1'. Κσ.ζέλης, Κώσ:α.ς Χα:cζ'fJσ&.οοα.ς κσ.ί ό ιιηχα.νικός ιiεροπλιi

νων 'λ.•ιδρέα.; 'Λθα.•ια.σιάοης. Μετα.ξu οέ κσ.! οί σημ.ειωθέντε;; iιοrι κα.Οrιγητα.ί 

της Γuμναστικi'jς Μίκης Σια.κα.λλής, Χptστος κα.ί 'λ.'ιορέσ.ς Έλεuθερ!οu, α.ί 

Σωα.τηροίιλλα. Τuρίιιο•J, Βα.λεντ{yη Όδυσ:;έως, Σωτηpούλλα. '.\-:;πρη -lΙετρίδη 
κcιί '.\φροόλλα. Σια.κα.λλij - Πα.παδο;;οόλλοu. Στή•ι Έμπορισλοy(ι:ι.·ι κcιτΙJ.γρ&.

ςpογτα.ι οι ~Λριστος .lημητpί-:Ju, Στcιuρος Κρε!ψός κι>:t Mipθ7. i\Ι.zλ::ι:v!τη. Στήv 

έπιστήιιη τrις Κοιyωνιολογία.ς ιΧνα.ςpέρετα.ι ή Νίκη 1'. Λοuκi- Κα.λδέλη κ.α.ί σCι..γ 
Κοι•ιωv~κοt Λειτι:ιυργοt ?.t Τοόλλσ. 'Αvτύπα. κα.! 'Ελένη Ζιγκουλή, ή Φροσούλ

λα. Ν. 'Αγαθοκλέους σ&:ι Άκτινολ&yος, κ.α.! l'εωγρά::pο.; ή Ό\yα.:ηα.σίr.< Λ. llα.

λά·ιοu. Στ!Χ Νrχuτικά δηλοίίτα.ι δ Ε!ρηναlος 1'. Λουκ&. κσ.ί Γισ.·ιyιiκης Ψαρ5..ς, 

στήν οέ '.\εροπορ!α. κι:ι.ί σCι..γ δοηyός ciεροσΥ.σ.ψω•ι δ Για.vvά.κης Χρ. Χpιστοςpί
οης. Στη Μετι:.ιλλειολοyCσ.v &vι>:ψέροντα.~ ο! ~Ηιιr.<ς Κ7.τσσ.ρ-ϊις κα.! Για.•ιγά.κη; 

Π. Νεϊρος, σά:ι Όδοντοτzχ•ιϊτες δ Σωτήρης Π. Θρασu6-:Jόλοu, α.ί Φρόvη Κ,-.. 
6rχλλά.ρη κα.ί vΗ6η Σιi6ο::ι.. τέλος κο:ί σ&.•ι Έpγοδηγοί ά:ιcιςpέpοντ?.ι οί Νίκος 

Κ. Γα.6?ι-ΥJλ καί Λοuκάς JΌ Ηα.πι:ι.παόλου, ή Μα.pούλα. Γεωpyιά.δη- Λtιγοuστi) 

τwγ 01κοκuρικwy κrχί Κώ:;τα; Τσοuλοόι.α.ς Λοyιστ::/ις. 

ΛΘΛΠΤΙΚΗ- II~ΈYM.\Tllili ZQH ΣΤΗΝ Λλ.ΠΠΘΟ 

Κσ.τωτέρω περιγριiφεται σέ ά.δρέ.; yρα.μ:ιές κσ.ί σά•ι μέρος της ιiθλητικ.Υις. 

πνεu:ια.τικής κα.ί έθνικ.i)ς κινήσεως τGιγ v.εω-.έρων, κα.t~ τοuς τελεuτι:.ι!οuς πpό 

της Τοuρκικ·ης είσοολής χρόγοuς στή•ι Λά.πηθο, ιΧ.πό τόν εuελπι Γεωτ.:6·ιο 
κ. ΣοςpοΥ.λrι Φυττη, δ δποίο; ιiνσ.ςpέρει σχετικιί)ς τCι.. χά.τωΟι: 

«}1ετ!Χ •ήν διάλυση tvoς πα.λα.ιοτέpοu συλλόγου •rις ΕlΙ.Ο.Λ. κα.ί τ-ην 

ϊδρuση , λειτο:.>ργία. γιCι.. δρισμένα. χρό•ιι::ι: κα.ί παρσ.μοvΊj σέ Ο:δριi•ιεια., &ργότερα., 

τοσ &.θλψικοσ σωμα.τεCοu Λ.Σ.Ε.Λ., το 1968 &γσ.λήςpθηκε μια. νέσ. προσπά.θεια. 
για ϊopU'.JΎj πι:φομοίοu -:όπου .σωμα.τείο•J. VΕτ'.Jι στtς 17.8.68 εyινε ή ίδpuτικΊj 
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~~η!λε:.ι:;η κ~-;~ -:ή·ι όr.ι:ιi~ ίor-uUr1;r...<: & .\.ll.U . .\. Τή·ι ϊ.iJ'4ωp:·ιή·ι Έr.:-;?!iϊ.ή 

yιi ,.γ,., r.ρι:ιώΙ:Ιφη -::τ1 ; λz:-.:ι;.•ψγi-χ; :ο~ i"z:i/.ε:;~'l !':it \.ρ. .\γ'ΧUrικλέι:ι:Jς, 

Κ. Ί[p'Χχ.λέ!':iuς, '.\·ιορ. Ίωiψιrιu, \.pι:;-;. Ίωi·ι'Ιι:ι'J, λ Λ7.r..,1θιι:>-;η;, Χρ . 
.\~μr.p!':i'J, !'. Uι:.λuχp!':i'Ιirι~. \'l~p. ~r.ιuπ'Χ:;ιη;, '\·ιοp. ~:~'Jρ:~ι:ιο Y.'Xi Σ!':iψ. 

Φuττ'iι;. Στίg 25.H.u8 lyινε +1 πpι~-:rι σu·ιiΑεu:;η κ2ί έςελLγΎ1 -;(.. πρώ-;r.ι Σuμ-
6ούλιι:.ι ιiπό :οι:ι; κ.κ. I . '\U:χ·η:;όπι;.')).λο (llpόεopo}, 1'. Ιleιλ•η,pι:ι'Ι!eιu, Κ. Κσ.

tελά.ρη, \. Μr.ιόρετtrι, Ν. \7-ϊ.ΎjiJtι;>-.:η, .\. Ι'ια:ιΨχκοίι κ-χ! Κ. Μ'Χyγ()'.'Γ7J· ~.\ρ

χι:;ε ιiκι:ιλι:ι1Uως i, opi:;r, :ι:ισ Σι>ψ'Χ-;είι:ιu -;ό:;ι:ι :;-.:ό·ι π /Z'JtL'X":tκ~ (.:;-:. κ~i 'J:ό·ι 

riΟλΎι-.::κ~ -;ι:ιμi2. Μέχρ: -.:'iι; 'Γ!ί·ηκ:κτ,; z~Ji:ιι:ιl.fι; ;. \.11.0. \ ϊ.'XjJ!ί:J'Ji?::;Ξ 

ipκ~-:iι ~p:ίj"fι μ~ ~~jξη:ι.t·ιr, ~;:ι-:.ι:r;τ1 p~ό:η:~ Jέ !ι?~::;μ:έ"ι.::; ;:.:::;,ι_,~~·J; μέ ~ι..z~c,J-
.... , .. .. f ....... 

·ι η Cιε ι jΞ ο ρ~ ~μεΊz; αJJ,.ε;. 

'Έτ~t ~:!-Ί ;":'ΙΖ'Jμ~τ~κ~ κ~.l ::t:ιλι:ιj:tκ?.ι τ~:ιέ~ ~YJ:Lt~Upγr1 -,.Ξ Χ(ι;:ιεu~ικ~ 

Σuγκρ6-;ημ?:. GtOρ'yά.'/(t)'/E ο:zλt;ε:ς, iκορομές, ιi'ΙέΟ'Χ:1Ζ Uε?.-;pικ~ εpγ?:, ..:σ.pO'J· 

ι λ λ ~ • ~ • ' ( I ~ • - } • • •Ί ~ ~ • \ • • ~ Ο(~ε κ :χ. ~ τεχ•ιικ_ς ~;r/.ιψ.ι>Ι~εις ι Ιε:;:ιtίσ.Λ Y.?'.t ~ς .. οιeιε -.:α. ρeινι κ α. :τ1 ,; 
\σ.π·fιΟοu μο:ζί μέ εi.οικrι έπι τροπrι κο:! μέ κόριο συντελε~τ.Υι τ~·ι Κι;ι.,-.7. Κuρρη. 

Στ!; έΟνικέ; ~ι;;ρ-.ές & \.11 .U. \. ~J.±μ6'Χνε ..:ιi·ιτοτε μέρος ι ιέ πpόγρσ.:ψσ.. κzί 
~τελέχΎJ -;ι:ιu βοηθοϊι:;:.cγ :J-.:rι διι:ιpyά.ιιι>.,'Υι -.:ιίι•ι iU·ιι χιίι•ι έ;:ε-;ε!ω·ι κ α.! έκi3ηλώ· 

.,ει•Ι'Ι :J•rι \.Χ;.rιθσ. 

~-::b·ι iθλτ,-;~κδ ~~~ιt7. ~~ι:ι?γi'Ιtι):ϊ! ;;.-;,at;:;~~?~κrJ Cι:ιi~?. r:ι:ι·J Ζi.i~ιδλ\ιε μέ

pο; .,:δ 'Er.zr-χ:~κo llpω-.:iiii.Ύ1:ιz -;·ί1 ; ΕΠΟΕΚ. ΊΙ &:ι±~ σ. r.ε-.:!ί'Jy?:~;,;zς :ι;;όj 

.\.Ι ι.Ο .. \. τJ:ι:ιε:z:;χε :;-.:~ Ιlρω:iu:ί.Ύ1:ισ. ,\' Κz-.:Ύ1γι:ιρ!σ.; 1~1;::;ω :rι ΗJϊΒ- ί-1. 

'Η &μiο:χ. Ι\::ιί.:.cθeι:;ψ:χ.!ρσ.; :;'):ι:ιε:έ.,χε :J-.:b Πρω-.irtλη:ισ. Β· Κσ.-.:r1γf)pίσ.; Ku
ϊ.pou κz-.:Cι. τή·ι ~o:z r.εp!!ίοι:ι. '() \.1!.0. \.. είχε <iξιόλοyη ~.ΙΙΛΥ(~ικ.Υι όμiο'Χ 

'1τ!οι:ιu. Σ•;:ι:ιετε:χε πά.'Ι-.:οt.:: :;-.:ο,)ς: 'λγιi>•ιες Μιiτ:;ει?. , '1τι:ι•); llσ.γκόπριοu.; 

.lιΜωμΜzι?:κο•)ς '.\γώ'Ιε; Στ!6!':iu, (fιτσ.•ι μέλος τοσ ΣΕΙ'.\Σ J\•jπpou). πι:φrι.

χωρο•j:;ε iΟλητέ; :;τό Γ.Σ. Ιl ρά.ξ?:·ιορο. κσ.ί έλά.:ιο-:χ'Ιε :ιέρος 'jt!'Ju; ιiγιίJ·ιε; 

τι:ισ Κσ.:σ.κλ~.,μι;;ίί πο~ οιο;ηά.·ιω·ιε iι \ΕΚ Kα.pxoi. 

'Ο .\.Π.Ο .. \. fι•~·ι ιιΟ.ι:ις tiι; ΙΙ:.ιyκόr.ρ::.c; Ό:ιf):;;:(Ι·ιο(α; Έr.::pχr.έ;ι-:χ; 

\·ι-.:ι.,,-χίρι-;r,ς (ΠΟΕΗ.\). :;-;~ r.r-ω::χ.Ολr1:ια.::χ. -;iι; &ϊ.!ί!σ.; έ/.i:ιι?:σ.·ιε :ιέp!ίς. 

Ί'ό Σω:ι~:zt~ iκι:ιλ~'JΟι:ιΟ:;ε ·j;::εpκ~:ιμ~~~κ~ =ί:ιξζ:i?-:r;-:11 r:'jλ:~tκή χ<ι)?ί; 
aηλ?:δΥι ·ι:Χ ιΧ·η.:ιz:y.,-:ιε:zι :;:i o:!'Ji.:::·ι.:i. Λύ:Υj iι -.:~κ:ικ-ή οέ·ι iκr..i.!'J•Jθi1θηκ~ 
iπό τό :zλ::uτ!Χ.ίο Σι.Jμ6r;;Uλ~ο Πfj'j έξελiγr• fj:ίς 24.2. 7 4 ~ r:~·J iΧ(;λ~ύΟη:.iε -:iJ·ι 
'J<}ιωτική» κα.λοuμέ•ιη γρσ.μμΎι. 

Σi·ι Πρόεοροt -.οσ ι\.11.0 .. \. οιε-.έλε:;σ:ι οί Ι. Ό\f17.•η.,6τ:ι:ιυλλος, Σοψ. 

Φuττfις: κσ.ι Χρu(;όσ-;. 'Λ γσ.Οοκλέοuς. 

Σ~'Ι μέλ'Υj :οίι Σ•J:ιοο•Jλ!οu -:ι:ιϋ .\.Η.Ο.λ. aιεtέλ"α.·ι Κ2t&. Κ?:ιpοuς οι 
Μ. Σtσ.κσ.λλfι;, Φ. Πα.ρ:χ.Jκε•ηtοΎ1 ;. '\.ρ. Γιz·ΙΨf1-:α.r1 ;. 'λ·ιοp. 'Λ·ι-.:ω·ι!ω, Ό\'Ιοr;ι. 
Όο'):;:;gω;, Σ. Κ~·ι-;6;, '.\γο;:ι. \γyzλη. Η. Ίlp'Xκi.i-:.•J;, .\. ~[ι:ι{ι?ε-.:-.:ι:ι;. Κ . 
.\σ.r.r1 θ:ι;ι-.:η;, λ. Γtz'ι'Ι'ΧΥ.(ιόj, 1'. Ι>ι:ι3iΊ;. Χ. Πε-.ρίοΎ1 ;. Ε. Ε·)ηγtί.ω. Λ. Π:t'J· 
).!~·ης .. \. :Ίfzκ?ίδr,ς. Γ 1\::.cρoi.iorις, Γ. :Μιχ:.cηλ1οΎ1;, ΙΌ Ιlολ•Jχρι:ι·ι:ω, Κ. Kz-
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τελ~ρ-ης κ7.t 'Λνδρ. 'Ιω~ννου. 

Τό Σω:ι~:είο δι~:ηρeιϋ-,ε iπi-,r,ς Γυyσ.ικεί~ Tt.Li'Jμ~ πι:ιv οισιr.είτο &.πό 'rπε

;:ι-:p~~Υ,. Σά.\.ι :ιέλΥJ :Υι.: 'Ε;:t-:ρ~ι:f,; :eι~ l 'v~ι2.tκεt~·J Τ!ιή~ι~τ~ς i·ι~ψiρ?~ιτ~ι 

ι:ι: .li:;πι•ι Π 7-π:χ?οπούλλω, Β7::;ιλική Κ•J:ψι~νοΟ, :Σ?Υούλ:χ Σι:ιλομωνiδο•J Μιiρω 

Σι:χκ~λλΎ1 , .\ίγλ-η Κ:χο:χλλ6.ρ-η, Γ. 'Γρύ~ι•>Ψ).;; κ:χί ~λλες . 

'Ω; πρό; :b ΣΙJ'Ιεpγ:χ:ιχ.ο κί•ιημα. π:χpέχετσ.ι κσ.ι πά.λι•ι "ή ε·jκσ.ιρί:χ n1ς 
~('l.":'Jϊ.ώ.,εως z·ιτσ.ΟUσ. τιίι·ι πληpοψοptώ'Ι πσu πσ.ρε::ιχέΟ·φα.ν aτoy '·· ΦυττΎι, 
a.ι r.σ.ι οιά.φορες e·ι ιιέρει ιΧπόψεις πρbς .:ό θέιισ. πσ.ρε::ιχέUφα.ν προηγοuιιένως 

i;-::ό :b·ι κ. ~~=?r;κλΥJ·ι liΙJ~i.λi,~ ~~ό~ι Gτ.~ί~ κrι{, Ο:~·ι ~δ κi·1r1μ~ iχpε(.t}Κότ.η:;ε 
κiπι:ιτε, πρι:.; σ.:ι:οΊ ?:·ιε:έUr1 iι ~·j0:J·ιr1 i·ι:χ?ιοργα.νώ:;εώς :o•J. Οί iπόyεις G
:ιως εκεί•ιε; :ι:;ij κ. llι:.'Jι.i. .,., ειχσ·ι μiλλι:ι·ι ι.ρο:;ωπικό χα.ρ:χκτΎιρα., έφεpο•ι 

οέ ε1ς τό προ::ικΥj'Ιt':Ι τYjy Cί.•ιά.μειξ-η κσ.ι πρΙJοπτική οιχοτcψΥj':iΕως έκτοτε κσ.i τοίι 

ΣΙJ•ιεργσ.τικ'Λ κt'ΙΥJμσ.:ος iκ6:ι-η ?:πό τ?. iλά.χιτuι ίιπολεLμμσ.τα. (κα.τά.λσιπα.) 

:i'1; Όθω:ι:Χ.·ιικijς α.uτeικr-σ.:οp1α.ς -:11 π:χρσ.κι•ι;ρε: :οΟ ~ \γγλοu Έψόροu Σu•ιερ

Ύ'-:t:;μ~•j, zft~t'l :ώϊ δ~~:ω·ι a~i :ή" :;ω-:η:Α:ι:ι κ~ι πρ~ψuλ~ξ!·ι -;ωγ f1 
Τωρκί~ εί~έόσ.λε ::ι:ρ:χ:ωι•ικι'iJ; κ~ί τ.α.pα.•ιδ:ιως κα.:έχει, έοp1..ιωθzίσ:χ ~ί~ την 

Βόpειο•ι Κύπρο·ι. .lι~ τοΟτο κα.ί οέν σ>J:Lπεριελ ήψΟφαν α.ί &.πόψεις τοίι κ. 

Jlι:.'JλλΎι στb έλλrι·ιικ.~ κ:χ.ί iμόλ:ητο :ι:.ίιτο ~Εpγον . Εrνaι κα.ιρός, οί έθελο

~,-,ί..ν~'ι:ε; '/ i'l-;~κρUjo~'ι μέ 1aι~tτερι:ιγ ψ~Υ .. δ'ι --dj"J ζοφερi'ι κ~:~τ:~~ι, i,ιτί 

·ι~ ·ην:r,ρ~Ο·ι ::ι. zξο·ι:ω•ικ?. κσ.ti τοσ Κuτ.ρι:χ.κοίι Έλλr1·ιι~:ιοσ σ-ι.έο::χ. :ώ·ι 

Το1ρκων. 'ΓΥ)·ι άγ~τ:ή·ι οέ σ•J•ιεpγα.σiσ.y τοΟ γηγενοϋ; πι:ιλυι.ληθοΟς Έλλψι

Μϋ σ:οιχείου μ~ :ό ι.α.pε{σσ.κτο•ι ιιειΟΥΟτtΚό'Ι ::ιτοιχείον /t; περιγριf.ψοu•ι κά.ποιοι 
ά.λλeιι, ποu σ.ίι:οσ.πι:ικ7.λοuντ:χ.ι iοελψοt τιiι'Ι Τeιuρκων>, :;ηγpα.ψείς. Tb wΕpγο•ι 
iι:ιώ'Ι οέ·ι ~εόr1i ι:ιtι-::1.:, aιi ·ιi iι.οκλε:-,ΟοΟ·ι ι;,ρι::ιμέγσ.ι οια.:uπώσzις κα.t iπό •ό 

κε!μεψ;•ι •ou Υ.. Σ. Φ:ι::iι τb δr:οίο·ι σιJ'Ιeιψί;ε:α.ι ώ; iκι:ιλούΟως: 

Μέ β~::ιr1 πληρο;,φορtε; πο·) οόθηκα.·ι iπο τ);γ κ. 'Οοuσ:;έα. Έλλ-ηνόποuλλο, 
πpώrμ .lrιιι:χ.ρχο•ι Λσ.πr1 θο•J Υ.α.ί lfpόεopo τής Σuνεργ:χ.τικ"7ις 'Ένωση; Λφονο· 

;-;:χ.;:ι:χ.γωγών Έr:ηχiα.; Κερό·ιεισ.; (ΣΕΛΕΚ) I κ~ι iπb τογ κ. wλνθι:ιο Σισ.

κiarι. Γρσ.:ι:ισ.:έ:χ. :ij; Σ·;•ιεργ:χ.:ικτ1; Π:::ι:ω:ικΎ1; Έ::χ.φεlα.; .\~πi1θο:J, "ή ά.·ι!i

r.:uξη τ'JΟ Σ·ηεργα.::Υ.οij Κt'Ι'iι:ισ.τι:ι; τ:Υj .Hr:rιθi'J ur:Ύ,ρξε ά.πο r:~λιά ενα.; ση

μα.·ιτικός π~ρά.γο•ιtα.ς προόοι:ιυ της κωμόπολrις ΙLσ.;;. Ί Ι γε·ιικ.Υι άyά.πτuξη 

τeιίι -:;υνεργα.τι~μοϋ στη Λά.πηUο δεικ.-ιύει τά φιλοπρόοδα. α.t-,θήμσ.τα. τιί>'Ι κα.· 

τeιίκω•ι κσ.ί :ο δ:ι!Χδικο π•ιεu:ι'l. πc.u έοειχ·ι~·ι r.ιi•ι:στε γιά τΥjγ προιi~πισrι -:ώ·ι 
• ' ~ ' • "' • • ~ - 1 

:;~:ιψερ~γ:ω~ι -:ι:ι~ς Χ2t :,1'1 γεΊικη Gοtκ~·ιι:ιμtκη ~·ι~7::UζΎJ -:~υ "::;ϊ:Οu -:ι:ι~;. Τό 

:~-::ορικό κ:χί rι γε•ιικΥj iξέλιξ-η τc.u :r:J•ιεργσ.τικοΟ κιν'fι:ια.τος ~tij Λά.πηθi'J l
χι:ιυγ ώς έξής (μΕ βά.':ί7) τοuς Πtό πά.•ιω πσ.pάγi'J'Ι'tΕζ κα.ι τ(ς πpσ::ιωπικές μοu 

έκτψ .. ήσεις) . 
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1. Συνεργατική Πιστωτική Έταιρεία Λαττήθου. 

τ~ ΗΗ3 :ιέ ~pω:οο-:.ω.ί~ :ov '\p::ϊ:όψορο'J .lτ,:ιr,ψ:iοη ίοpύθηχε XOCt 

λειτr..ύpγη:;ε τό πρwτeι ~uyεργ:ι-.ιχb Ί οcιιιε:.ιτηριeι Λσ.πηιi?u. λl.ιγι~ οια.ψGιρω•ι 

?:.ντιςι:ιr...τ η τω-ι τούτο οια.λUIJηκε μετ~ 7-Πδ 3 zρό·ιισ.. Τ ό 1 !J~r> ίaρύθrιχε iι 

.Σ:.ι•ιεpγ7..:αή llισ:ω:ιΥ.ΥJ l•;:α.φε!,-• .\.α.;;r1Ho'J Y.?:l ι.ει:ούpγφε :ιέχpι :δ 1 U34. 
Τό χpό·ιο σ.u:ό, i.όγφ iΥω:ι~) .. ιώ'Ι -J-.ή·ι 'Ε:α.φεiα., οιοpiσ:r1κε ψψzλή; iπιψι:.
πή γι~ τrιy οιιiλ:.ιση- έκκα.U:iριση τ(ις 'Ετα.ιρε1σ.; (Κ~Jσ-:σ.ς Κα.πλιi·ιης, λρι-

ό- - ' \). ' ·u- ' 'ι· . ό • . ) 'Ι" 1 11 !}11 ' • στ (JΟΙJΛ?; • .λα.με•ιο;, !:ι'J-:ι-:ιεα.; ~·,;.ι.η•ι πο'JΛΙ.ος . ο <NiJ μια. Ίειχ κι-

'ΙΥ(:ί'ΥJ ar1:ι:ο:.ιργi1Ur1κε γιi ί'οp'J:ϊτ1 Σ·ηεργα.:αο!J Τα.:ιιε•J:η?ί-:ι'J. ~Ε:-:ιι :ιι Δ

ριο'J; πα.ρ:iγο·ιτε; c.pγα.·ιι~:ϊεω; κα.ί ~?Cιt;JHYj:ϊr,; :i1; ιοέα.; :ο•:ι; λpισ:ό:pι:.pο Τα.
λια.οιiJρeι, .l·iιιιr.. l\.α.λλιά?η, Ά\Uα.·ιιi:ϊη Κ•Jρια.κlοη, llι:ιλόκηπο .Μσ.χα.λλεκίοη, 

Όοu:ϊ'Jέα. Έλλη·ι6;:ο'Jλλο κα.i ~λλοu; οτι:ιιc.ηγi1Uηκε τό·ι χp6•ιο 7.uτό τδ Tα.
:ι~εu-:iJp!~ .. \~;:.,·,u~·J~ "'"U ;:ρώ-;ι:ι; l,ρ~~ι:ι~:iιχ;- 'I':r.Jιi!tς ~~u Ί,~:ι~Ζ'J~Υj?ίι:ι'J .Υ1 :7..'Ι 
ό Ζιο:i.-:ικα.λ"ς llouλλi1;. )lε:i ιi~& α.u:ό·ι ά:ιέλα.οz iι Κικ?ι.:χ.r..ις Κιi·ιτης Κu

ρι~κίοης, μετi ό Jlολύκσ.pπν; Μα.χα.λλεκί6η; κσ.ί τελεuτιχίος δ κ. ''_\•;Uψος 

~tα.κ!Οης. 
Ί'δ 19ιi:1 τό Τιχμ.ιε'J-::·/1ριο ι~τα.:ρ:i.~τ,κε :ϊέ Σ'J•ιε;:ιγα.:ικ.Υ1 llι-:ι:ω-::ική ·ε:~.ι

pείιχ .\α.πi1Οοu κα.ί ι~' ιχuτiι τή ~~cιρ:ρrι λει:οuργεί μέχρι :ηΊ:ιερσ.. Ίl ΣΙΙΕ 
λσ.π·Ιιllοu :ηι:ιείω:1ε μεγάλη ιi•;ά.πτuξη. Τπ-ηρξε σχεί:ογ :!. μό·ιο ϊδpuμα. γι~ 
κα.τα.ΙJtσει; κσ.ί (;σ.·ιειοο6:r;:ϊ·ιι :cj,·; κσ.:ο(:ι.ω·ι. Σ•ηέΙ;α.λz :-:ολ•) σ:ήy ?.•ιiπτ•J;η 

-:~~~ -:Υ,; γzω~γ{~; Χ~l :·;1; ι:λκ~j:~ΧiΊ; i·ιiτ.:~ξ..,,;, ~':ϊι:ι κ~! τςj)·ι άλλω'ι κλ~aιι>'ι 

•rι; "!κο·ιι:ιιιιΥ.i'ις ορα.:ηηpιότητοχς. λίγv ι.ρi·ι τήγ Το"Jρκική εί-:ιοολή τά. ιιέλη 
τi1ς ΣΙΙΕ ε:ροα.σα.ν τi 1000. 'Ο ίσολογισμό; crτίς 31.12.1973 ήτα.γ 21.2Γ>Ο,ΟΟΟ 
λίρε;. Τ~ 197:i •);:'ijpχα.'l \; 1,000.000 i.!p-ε; κα.τα.θέ:ϊει; κα.l ο!iyεισ. 7.)μ~c.

:ϊ(;ύ;ιεΨχ σέ \:800,000 λ! ρε;. .\όγι:> ·jyηλ<iJ'I κερaw·ι iι ΣΙΙ Ε iΥJα.:ιε έ~ε·ι

οvσεις μέ :ή•; i.γ(;ρ~ Κ:Χ.ί 7.-ιέyεp:ϊ'Υj νέιι)'/ -.ολu:ελιiJ'Ι ypσ.ψείω•ι ΚCι'Ιτi στό .lη

μσ.ρχείΟ λσ.ι.iιΗοu, ιiγόpα.σε γrι κα.ί ι3.-ιiιγειpε κα.τ7.στή:ισ.:α. κα.ί χεφεριγό - θε

ρι•ιό κι•ιη:ια.:ογρi:ρο. Ά\γό;:ι~:;ε i::!:ϊrις τiι γι~ :ο:.ιpι:ϊ:ικ.Υ,'Ι rι oίΚtJ.tΚYj'l ά:ιi

π:uξΥ,. ~π iτ;ι-::;ι~;;iι τΥ,; ΣΙΙΕ εκ~ιι·ιε χ~:!Χ. Χ~tp~·J; aι~~~ρε; a(ι)pεέ; γι(l 

πγε•Jμα.τικeιός, iκπα.ιοεuτικr:ι•)ς κ~t ιiΟλrιτικο•)ς σκοr.οό;. Σi'l Πpόεοροι τrις 
ΣΙΙΙ<~ Λα.πi1θ~u διε:έλεσα.ν οί Νικόλσ.; Πρόξενο;, Κώ'j:α.ς Κα.πΗν'Υj; κα.t δ 

ΙjΥι~ιεp~'ιό; ll?όzaρ~; κ. Ι'ει:)('γο; Σ~xx!ar,;. Σ~·ι ~ιέλη ~i,.; Ξτ.t-:ρ~~τ,; -:11; 
~ΗΕ aιετtλε'j?:'Ι κα.τi κσ.φο•); οί Τιμόθεος Ζα.&α.i.i.iι;. Σi&ι;ι~: Σ:οεp7.;, Χα.~ζτ1-
σiόοα.ς Σιακ.1οη;, Νϊκeις Ι'.::ωpγιά.οης, Χα.;:ιιΗrψπος '.\Οα.•ιά.:ϊη Είισ.yγέλη, J 'ε

ώpγιο; Σ. Φ•J:τrι;. Φ. 1Ια.pα.:ϊκεuσ.tοτ1ς, .lτ1:ι·/1 :ρη; Χα.:ζηχp!σ:ο'J. Κι:J:ϊ~σ.ς 
Ή\ γ:χ.θοκλtο'J;, 1\Ί:>:ϊ:α.ς λ "Χ:; ηλiχ;, ~iCι~σ.; Χ;:ιι-,:οτ-iar;;. Έp:ιr1; Κ•η:α.κ!ar,;. 
1\.ι:>?:α.; Φιλιπr.ίaΥJ;. Σω:i1pτ1 ; Σισ.κσ.λλr1; Υ.σ.l ιiλλeι:. Ή ά.•ιiπ:-Jξη τrις ΣΙ!Ε 
tιπrιρξε τόσο ιιεγ7.λη πι:Λ κα.τi το 1 Ω7 l σά.ν μόγιμο πpι;ισωπικό :i~σ.σχο) οu::ιε 

~ · ) • ') (~ \ θ '' ·~ - \ - • 11.1 ' 'Π • 'Η ) έ ;) ·Jπ~ ... λ η ,.l'j'J; . 'Ι ι~ι~ ... .ιι~κιοr,, . 'Ιι:J?$~ 11 f)'J~ε::~. (ι?.ΚJ.ή ρ:ι.κ, r;;'J;, 

,, ··' '\ U • J. ι '\ θ ··) '\ • ) ~?~~uJ .. A~ _ γz ι:ικι..~ο~; κιχ.. . 'Ι 'J'JJ .. '1. γ:ι-;;~ο~ . 

325 



2. Σύνδεσμος Λεμονοπαραyωyων Λαπήθοu. 

Σ~·ι tό;:'); r:χίηωγrι.; λ.φ"·ι~ώ·ι iι .\io.YιiJr.ι; iο.lκ-=φ~ ι.~γκ6::ηιια. φτι:ιη. 
Ί-{ κ~ΑΛιερyeιu:ιεvη κίιp~~ ι.eι~κιλi:ι. yε·ιικ~. -;' δι.η tYj'l Κίιπρο ό·ι(ιμciζετσ.ι «ϊ.')t

κιλ!ιz λπηUο•J . H!·nt iι πιο χσ.τ:iλi.ψη ποικιλία. γι~ •Υι·ι Κίιπρο, :ιτό χώρο 

οέ •iις .Λσ.ίτίιUc.u !γκλιμr.ι.,(:ι:ηκε α.ρι:ιϊ:α. 'Υ.α.ι είycι.ι πολιJ ιiπΩοο-;;ικ1ι. 

ll κ:ι.;.ι.ιέ;.ιγεια. -:η; λεμοvιiς σ-:iι·ι \.ά:πrιUι:ι cί:ισ.:tέρετα.ι !7-ϊ.ο -;;ou; ί:}τορι

κοu; (;";'ι ύϊ:Ίι?ϊ.Ξ iκ6:ισ. Υ.:-ι.: :ι-=iι·ι iπο:;ι:fι ϊ:ώ'Ι Φp:iγY.W'I Υ.7.ί '.Κιε-;;Gι'Ι. ''U-:σ.·ι 

:ι.i<J:ι. :ι-:t.·ι ~ut,., ~ιιiη:ι. σ.·)ζi1 Ur1κ.:: iι -::σ.;:-:ι.γωγrι ι.εμr.ι·ι~ιίι'Ι x:xl ά.?χι:ι:ι:ι οί έ:ζ:ι.

yωγl; σ-;;t. ~;ω:εp:κ~ ιir:~ έ:ι-::όρι;ι·;;, (;::ι.r:::}τώUψε :;-:'ή·ι Air:r1θo iι i·ιιiyκΥ1 
γ:7. 6ργi'IW'J'rj :ώ I ϊ.:1.pΧyιιιγώ·ι Υ..:>?':ω; γ:~ o:σ.r:pσ.y;α.:.::•;-;;:Y..')'J; λόΎC.Uζ. Δrι· 

i.:ι.~r, έγ:·ι~ i·ι::i.rιr:-:t. οτ: ~·ι iι -::σ.ρ:ι.γωγrι ϊ.'.ι'Ji.ιό::-ι:ι δrιγα·ιω;ιέ·ια. :;:ο·); Ύ'ΙW

'J:ι;ι·); έ:μr:όρr.ι•J; -ι.χί κ:ι.τόπ: ·ι πpι:ι:ι:pοpώ ι Uά. 'tπ~ τη χ iη'.ι·ιτ:ι.γ κ:ι.λό";'εp~ς τψές;. 

··ι:;::;ι το HYJ8 μέ ο.pω:ο6"uλ:~ -.ώ•ι Διeι·ιίι<Jιeιu λρ. Κσ.ψα.κκά.μη χ~ι Δ·ΙιμΙJu 

1\.::r.λλιά.οη ίορύUηκε !ι Σόvοεσιισς Λεμοyeιr.cι.pα.γωΎώ'ι .\:-ι.π-Ι1θου. Ό Σύvοε:ιιιος; 
:ί.Ύκα.λι±:rτηκε iπ' δλι:ι•Jς τr.ιίι; λεμοvο;.α.p~ΎωΎι:ι&ς :rις; Υ..ωμόπσλης κα.ί [t'Jt 
. . u . ' .. () . \' ' ~ . - . • -' • λ ιτι.:ηοποι·r1 ψιε πeιλu. <;ΧΊ '.ι ... υvι:ι~:ι:ιι:ι; -.rι•eιu'.:: h:pι:ι,φοpες Ύια. τψ ~ω η:ιη 

:ώ'Ι λε:ιο·ιιώ·ι r.oλi.c.ί Ύ'ΙΙtΙ'J:'.ι! ε:ιr.'.ιpι:ιt '.\:ι;ιr.ιχιίι:;";'.ι:J, )lόp?OU κ.λ.π., εaιοα.·ι -.ι; 

::;:ι'j~ylj~Ξ.; :ι:ι~ς. ;1~=ι.::t ':ώUηκε ~:ι<ι>; ~-:~ .:, :~~;-;~; aιiUε~r,; -:ώ'Ι λεμο"Ιtώ~Ιt 

:ιέ:ιφ :ώ·ι z:ιπόρω·ι l!·ι fι::-ι:ι Ε-ι.:-ι:ιο:-:-:.:Υ,:tκ6;. Τι:.~:ο γι~τί ·jπi;pχz ϊ.p:iγ:ι:χ-;ι 

μ~~ έκ:ιz-::iλλε·J~Υι ~;:~ :ι;,·j; έ:ι;:6p~~; δj~'ι άf~?i ~tς -=~~ιές, ιy;ij~ r:~ρ2λ=<.Οiι. 

-ι.:ι.θ:J<J:.::;Λρε:;, μr1 π:-ι.pχλα.6'ή όλη; τ·η; πη~yιιιΎ·ί1; Υ...λ.:-:. ~Ε-;:;: :ιιγ~-.,~Ύ«. 

iyι:ιu έ·ι :tjι :ιε:?.ξ·) ίi5pό0ΥJΥ.Ξ: κχί :ιϊ:ό'Ι Kα.p:x6i ~U'/δε:;ιιι:ι.; λε:ιο•ιοπσ.ρ:χγωγιίι•ι 

ιιέ πpωτ'JΟ')Uλία. :ι:ι·j \.α.πηθιιίι-.'Υj Ίωα.κεlμ Jlp-:.~:;:ι:ι•), ι;ιp(ιια.:;ε iι ίδέ~ στο&~ 

κ~τι;ι(χω; τή; πεpιοχτι.; Ύιά. ·ι~ γi·ιou'l ι:ιί Σύ·ιοε:}μοι κσ.ί eξcι.Ύωγικοί όρΎα.•ιι

σ:ιοί :i-.ό μό·ιι:ιι τοu;. 

Τό 19±3 έyι ·ιε :ι:η M6p:ρo•J :ιU<Jκεyη ολωy τιϊι·ι 'Ι~:ιπεpιοοκ.~λλιεpγητιϊι•ι 

'0;;-y:-ι.·ι:σ:ι.ώ·ι :iι; Ι\1ο.::ιι:ι'J. Σ:i.χος f(ϊ/:ι.·ι ή ίopu:ιr1 ΙΙ:χγκ.uπpι:7.; Σ·ηο:ι'):ι::ο·ι· 

a!:1.; Έ:;;-;εr-:ο-:.Χ:ι.i.i.ιzpγη:ιίη κ:ι.ί ή i·ιiλΥ(~η έξ:-ι.Ύωγή; :ώ·ι ϊ.pοϊ6·ι:ω·ι. Στ.Υι 

τ.J-:ιι..zΥr, iΧz[·,.,, Ελιχ6:(·ι :ιέrιι;.; fι ΔΥJ:ι.-z?χ~; )16;;ι~ι:ι·J χ~·ι.?λ~;:')~λλ~;, tι Δ1ι:_ι~:;ι

'Ί.'j; Λ:-ι.~·ίιfΙ~·; '0=3•J'j::;~(ι; Έλλr,·ι~ΠΟ'Jλί.~; -ι.~ί ? ΙΙ;;.i..::οpι:ι; τοu Σ~nat~:ιo•J ι\.~

ϊ.'lιfJ~'J Δ:ι:ι·ι(ι:;ιeι; 1\:-ι.ϊ:ι~κκ&:ιr,;. ? .lήμ~ρχος Λε•jκ?.;, .:. Δiι:ι7.pχο; '.\.:ι:ι-:ιχι:>
:;:οu '.\ο:Χ:ι '\οi:•.7.•ιτι:ι;, 6 Δ·Ιι:ι7.ρχ(ις Κα.;;.~οi l'<:ιίιρ'Υιι:ι; Κzpκ?:οuτ-,ι'ΥJς Υ..~ί δ 

π ό ' ~ \' ~έ Ι. .. - 'Ι ' Τ Ι Ι: J{ ' ' ' ,,, p ε'.ιρσς -::eιu ... uΊο 'JIL'JΙJ \.?:p?:ο:ι. κ. ωzκει:ι ροε:}τ:.ι;. σ.τα. -.;η συ:;κε•'!''ΥJ 

δηλιί\θ'Υjκε καί ή π?.p:ι.yωΎrι κciΟε πεpιοχ·7ις r.o•) iιτσ.Ί ι:ιί 7.κόλου0ε;: Λά.~ηΟος 

11 -12 έκ?:το:ι. λε:ι6·ιι~. Κα.ρ~65.ς !1- () έκα.τeιμ. )εμ6·ι~cι.. 'Λμμόχω:>το; 70- 80 
εΥ.~:. ποp:rιΧάλια. για.;;ί:~χz, 1\Bp:;:ou 1 - 1.!> έχ:-ι.:. ποpτοκ:iλι:χ γι~ψίτικ.:ι.. 

Λε1χ:ι 7 - 8 έκ~-.. ::ο;;.:ι:ικΗ::χ γι:-ι.:ρ!-;ιΥ..:-ι.. 
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Σιηεργ~:ικι;Ο Όpγ?.·ιι~μ-:;0. ~Ε::ι: οi·ι i;:::~·jχθr,κ~ iι ·ι.-:;:·ιή έ;:ι.γωγή :ώ·ι 

r.p-Jϊό·ιτιι)'/, Ί'ό 19-14 {ι;:τ,pξε ΧΡ~'Ι'J; :ι.~:~ :(ο iιo.'JI'J'I iι i::~:ι.:φrι οι:χ;::;:ι.γμ:ι.

:ε.u:ικτι; ί::;χύ-Jς cir.ό :ιέp-J'J; :ιi>·ι ;::ι.ρ:ι.γωγιίι·ι εyι·ιz ?.,.ό:ι:ι. ;:ιο ?'J'ι~ti3ΎJ-cή i;:δ 

',\γιtμfσιι. στι) ].εμογο/)ιίσΙΙ; :τιιiι ίκιίί.ι•:ττε τiιν :τριισινιiί.ιιι•στη .\u:τηll" 

Λα;τη{)ιωrιι:τιιΝ.F; σι•ί).έγΙΙΙ'\' ί..-μιi,·ιιι .τ(.>ι'ι; έ!:ιιγωyι'ιν. 

t-:;-J.; .ι\:ι.;:r;θ:ώ:~;. Έκ~!·ιη :rι zρ-:;·ιι~ ι:.1 ;::ι.pηωγι:.ί :iί; :ι?.p:ι.πΟ.λ:ι.; ;:-:;:) f,t7.v 
έv:ι. iπο :ά. κupι:χ πp-:ιϊ~·ι:~ :71; .\:ι.;:-ίιθο:ι·J, μέ ;:pω:-:ιο-;;~λ!:ι. :-:ιϋ ' Oa:J~'έ:x. Έλ-
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λψόποuλλοu, όpγιχνώΟψσ:ν κσ:ι πώλφσ:γ bμiδαά. το προϊό•ι τοuς σέ έpγο
στά.σιο τr1ς Κεριίνει~ς. πετuγχα.ί•ιοντες ψ-ηλότερες τιιιές &.πό πρίν. Τά γεγο

γότ~ .Υjς οεκα.ετία.; τοϋ 1950- 60 οέ•ι έπέτρεψ-:ι·ι τΥj•ι προώθηση της ίοέσ.ς της 
/ 

ες~γωγ·7Jς τώ·ι λεμο·ιιιϊι•ι :Χπό τ!':Ι•Jς ϊ~ιους το\ις Σuνοέσμοuς. 

3. ΣΕΛΕΚ 

Το 1962 · 63 ίδpιίθηκε fι Σuγεpγα.-::ικη 'Ένωση Λεμονσ.πσ:ροιγωγιi>Υ Έπο:ρ
χίιχς Κερύνεια.; ιιέ ίδρυ-:ικούς σuνοέσιιους σ.ίιτούς της Λα.πfιθου Κ7.1 Κσ.ρα.

οa.. Ό πρω-.ος Πρόεδρο; τijς ΣΕΛΕΚ fι•α.ν δ βουλευτής Φ. Π-:ι.ρ(Ι.σκεuα.tοης, 
τό 1965 ό πρόεδρος πο:pαι τήθηκε 1 κο:l ά·ιέλ~οε δ ΚιJριά.κος Κο:κοuλλ ή ς πού 

διετέλεσε πρόεδρος γιά ενσ. χρόνο . Τό 1966 - 67 εγινε έκλογή νέου πpοέοpοΙJ 
κα.ί •,ιέοu Σ•;:ιοοuλίοu :iφou έ'Ι τφ μετσ:ξύ ίοριίΟ-ηκα.ν Σuνοεσμοι Λεμονοπα.ρσ.γω

γών στον Ν .\γιο Ι'ει;ψγιο Κφuνεια:ς καl πό Μπελλι:ι.π~tς.. Πρόεδρος έκλέ

yηκ.ε δ κ. Όδ•ησέα.ς Έλληνόποuλλος πού μέχρι σήμερο: οισ.τηρεϊ τή θέση 

x•J:rι. ΊΙ ΣΕΛΕΚ οιοικεί:zι ι:iπό έπτο:μελές Κεντρικό Σuιιοοuλιο, 3 &.πό τΥj 
.\ά.πΎJθο, 2 &π ο Κσ.pι:ι.6a 1 1 ir.o "Λ γιο Γει;>ργιο κα.l 1 &πο Μπελλσ.'Πσ.tς, κσ.1 

!Χ.πο ~πτο:μελές Έποπτικο Σ6ψα. μέ τήν ί'δισ. &να.λοyίσ. οπως τό Κεντρικο Σuμ

οοuλιο. Ti οuό Σι;>:ιατα. Ο'J'/εορία.ζrι.·ι V'J..ε~όν πά.ντοτε μα.ζί. 

'Π &πευθε!~; έξσ.γωγή ),ε:ιονιών σ-:b έξωτερικο :iπο τΥj·ι 'Lοια. τήν ΣΕΛΕΙ< 

ιΧρχισε -:ο 19β6- 67. Τά. πρώτα. λz:ιόνισ. iξ~χθησ~v στ-ή Γαλλία με τΥjν 

"u·ιεpγσ.::>17. κα.ί βοr1 Οει7. σ-::ή σuσκε•J7.σ1α. ό-.:τό τόν ΣΟΔΕΑ Ί\μμοχώστοu. ΊΙ 

iνά.π-::uξη tιίιν έργσ.σιιί>'Ι •rι; ΣΕΛΕΚ fι ζ.Υι:ΎJ'ΊJ τιϊ)•ι λψο·ιιιi'>v ά.πό τό έξω

:ερικό, wθη:;σ.ν τΥj•ι ΣΕΛΕΚ στrιν ϊδpu::;η τοu δικοσ τ-ης σuσκειχι.σtηρίοu. 

Χοντ-Χ στ·ή·ι 'λ:ιμόχωστο. 'Έ-:σι μέ λιγι;ι:ερο κόστος σuσκεu~σlσ.ς fι ΣΕΛΕΚ 

προιi>θφε τt; iξιχyωγες κuplNς σ-:ή Γ7.λλ!~. -J-:'ή·ι · \γγλίσ. κ!Υ.l στ+ι σu•ιέχεισ. 

στίς 'Ανα.τολικει;: χώ;:ιες. Βα.θ:ιια.ία. fι ΣΕΛΕΚ σ.uξψε τίς έξσ.yωyές της κο:ι 

!iπ•ψpοφοuσε μα.ζί μΞ: τά λφόνια. της έπσ:ρzία.ς ΚΞpόνΞιιχς κα.Ι. τΥjν πσ.ρα.γωyή 

τη; ΚuΟpέσ.; κσ.l ιιέρος της πσ.ρσ.γωγης λψονιίίΊν της Μόρφου. Ή :ιεyα.λό

τεpη έξα.yωγή σε ποσότη:α εyινε το 1971- 72. 
ΤΥjν χpο•ιιά. ι:ι.ϋτη rι ΣΕΛΕΚ έξfιyοχγε 22.000 τό•Νοuς λεμόνια. έπ!. σuνόλοu 

28 000 τΙηνων έξσ.γωγijς ο λ ης τη; Kuπpou. ΊΙ r.οσότητα. ΠΟΙJ !ξ ήγαγε Υι 

ΣΕΛΕΚ σέ έκα-::οι~:ιιίρια. λε!ιόνιrι. &νέρχετσ.ι σέ 154.000.000. 'Απ' α.uτά. fι 
Λά.πηθος πα.ρήyσ.γε τσ. 7f'J έκσ.τ., δ Κι:ι.ρα.οa.ς τά. 50 έκσ.τ., fι Βασίλεια. τά. 10 
έκσ.τ. κα.t •ά. όπόλοιπσ. 19 έκι:ι.::: . πσ.ρήχΟφαv σ:ήν Κερύνεια., "Λγιο Γειi>ργιο, 
1Ιπελλσ.πσ.tς. "λy. Έπ!κτ-ητο. Κuθρέα. κσ.l 'Μόρφου. 1Ι τι!ιiJ τ.ι.ί>λησης τών 

λε•ιονιών στή χρονιά. -:ής μεγαλιίτερης έξα.γωγ-ης δηλ. 1971 - 72 ήτ7.ν 9.75<1 
Λ.Κ. κα.τά. χιλιά.οσ. κα.τdι. :ιέ.,ον οpι:ιν. Ή ΣΕΛΕΚ 7.πασχολοσ.,ε :iρκε•ό προ

σωπικό λόγφ τ·ηι;: σuνεyοϋς: οριχ.στηριότητα.ς κσ.!. oyκou τιίJ'/ έρyι:t.":1tti)'/ της. 

Σ&.ν ιιόνιιιο προσωπικb ι:iπι:ι.::;χολοΟσε 10 ι~τ.α.λλήλοu; μέ Γe:•ι. Γρcψ:ια.τέσ. τόν 
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'ι.. Μιχάλη Π~τσό:λη. Τρεϊς ά.πό τοuς ί.ιπα.λλήλοuς έργάζσντσ.ν στή διεύθιη

ση τοίί :rηκεuα.στηρ!ου. Κα.τα τ·(j·ι ο:iχμ.ή της έξ~γωγης το σu-:ικεuαστήριο 

σ.πα.η_ολοϋσε περίπvu 200 άτομα.. 'Επίσης ά.ριθμός 20 περίποu πα.ρα.ληπτών, 
πλήν τών σuλλεκτώ•ι λεμονιών κ~ι 20 δοηγων φορ-;;ηγων έργάζοντα.ν aπό τογ 
Σεπτέι~οριο ποu ά-ρχιζε ή έξα.γωγή μέχρι ~ρχές Μα.ρτlοu πού τέλειωνε. Σ!Χv 

μέλη τών Σuμ.Οοuλίων τijς ΣΕΛ ΕΚ διετέλεσα. ν τά τελεuτσ.ία. χρόνια. ir.ό :·i(l 

Τοuρκική ε1'16ολή οί: '()ου:;:;έ~ς Έλληνόπουλλος, Χριστόδουλος Νεοψύτοu, 

Ίωά·ηης Χ~φιια.vτ?.ς, Φρϊζος κ~ψ-χκό:ιιης, Κώστιχς Φιλιππ!δης, 'λνορέ~; 
Κουζάpης, Πα.να.γιu>tης Ν είρος, 'Α vδρέα.ς Λα.ζάρου, lΈώpγιος Μσ.uρομμό:της, 

Λουκής Σα.μιιού•7.ς, Κ•Jριάκος Κόκκι·ιος, DΕλλη Πετριοου κσ.ί Στυλλ.Υις Κuπρη. 

4. Συνεργατικό Παντοπωλείο Λαπήθοu. 

Γιά. τήν πώλφη κυp(ως κα.τα.ψχλωτικGΊν Ο:.γ-χθιί>•ι ά.λλα. κα.ί την iπορρό

φφη μικριί>'Ι ποσοτ.Ύι-:ων γεωργικGιν προϊόντω·ι ίοpύΟηκε το Σu'ιεpγσ.τικό Πα.ν

τσπωλεϊο Λα.π·Ιιθοu. Ή ϊδρυση έγι•ιε :ό 1954- f>f> μ~ ιισ.ζικη :ru:ψε-.:οχη -.:ώv 

κατοίκων. Γρ-Ιιyορα. a.·ια.πτύχΟηκε χ.~ι έξuπηρετοuσε τοuς κ~τοίκους ':!tήν πι~

λη:Jη τροψlμων, ρούχω•ι κα.l ήλεκτpικώv εlδών. Το πpcί>το Συνεργα,τικό Πα.ν
τοπωλείο λσ.πήθοu iν~r.τύχΟηκε γρfιγορσ. κ-χl ϊοpu:1ε πσ.pσ.pτ·Ιιμσ.τσ. ::;' δλε; 
σχεδδy τlς έvορίες. Π pl ·ι τΥj·ι εlσΌολή είχε 5 πι:φο:ρτ-Ιιιισ.τσ. (2 -Jτον Πρόορο· 
μο, 1 "\γιο Θz6οωρο, 1 ".\γιο ΛouκiJ. Μ.ί 1 Άγίι:ι.. 'λνι:ι.στιχ~ί,.). Σ.Ζv μό

νιμο προσωπικο iπα.σχολc.ίJ::>z γύρω στά 7 aτιJ:ισ.. Γρ-χ:ιμσ.τέ-χ; -.:οίί Σuvεργσ.τι

κοϋ Τα.μιευτη:;>(ου ~ταΝ δ κ. Κι.ίητα.; Γσ.οριήλ. Σα.ν μέλη της τελευτσ.lα.ς έπι

τροπ.Υις &ναψέροντα.ι σι: Κώ:;-.:σ.ς Μ-χξσuλ ης. Πανσ.yιuηΎJ; Ν εϊρος, Κώ-,τσ.ς Γα.

Όpιήλ, 'Απόστολο; 'Λπο~τολίδη.; κ~t Γειίψγιος Φuττης, . 

Μέ τά. σu:ιπφιλ-η:ρΟέ·ιτσ. επιπροσθέτως θέμα.τα. κα.l τίς τ.σ.ρασχεθεί:1ες πρό; 

τόv κ. Σ. Φuττηγ πληροφορ(ες γιά το Σuνψγα.τικόν ·ι.ί•ιημα. μέ την περιγρσ.

ψήv ί.ιπδ τοϋ 1δίοu κα.l τ.Υις iΟλητικi'jς - πy.εu:ια.τικi'jς ζωής ή Πpο:1θήκ·η περα.

τσίίτα.ι. 

Φ. Ν. Φ. 

Τ.Γ. Έιτικαλο{ιμε{Ια ηΊ" έπιείκειcιν τιί>ν ιίν!Lγνωιπών διιΊ. τι•χον τι~'tΟγQαφικrl 

παροράματα η καΙ ιί6λεψίr;. 
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