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Οι δραγομάνοι Χατζηιωσήφ (1761-80)
και Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος (1779-1809)
και οι σχέσεις τους με την Κυθρέα
Toυ δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου

Ο θεσμός του δραγομάνου, δηλαδή του διερμηνέα, ήταν θεσμός δικαιολογημένος κι απαραίτητα αναγκαίος, προπάντων σε κράτη που κρατούσαν κάτω
από την κυριαρχία τους πολλά έθνη με διαφορετική γλώσσα και θρησκεία. Οι
Τούρκοι γνώρισαν τον θεσμό του δραγομάνου κατά τη διάρκεια των σχέσεών
τους με το Βυζαντινό κράτος και τον υιοθέτησαν μαζί με τους τόσους άλλους
θεσμούς και τις τόσες άλλες συνήθειες που διατηρούσαν και ακολουθούσαν οι
προκάτοχοί τους. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης (1453) και της
Ελλάδας, οι Τούρκοι διόριζαν στη διοικητική τους υπηρεσία Έλληνες ως διερμηνείς. Με τον καιρό από την απλή θέση του διερμηνέα προήλθε το αξίωμα του
Μεγάλου Διερμηνέα ή Δραγομάνου, ως επίσημου θεσμού του Κράτους.
Ο θεσμός του Μεγάλου Διερμηνέα ή Δραγομάνου δημιουργήθηκε στην Κύπρο
πολύ νωρίς μετά την τουρκική κατάκτηση. Ο δραγομάνος ήταν, παράλληλα με
τους Επισκόπους, Επίτροπος της χώρας έναντι της Κυβέρνησης, εκλεγόταν από
τους Επισκόπους και τους προκρίτους και η εκλογή του επικυρωνόταν από τον
σουλτάνο. Ο θεσμός της δραγομανίας πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σ’ ένα από τα
πιο σημαντικά κι επίσημα αξιώματα και οι κρατικοί υπάλληλοι που έφεραν
αυτόν τον τίτλο διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο στις υποθέσεις του κράτους και
απολάμβαναν εξαιρετικά προνόμια. Ήταν απαλλαγμένοι από κάθε φορολογία,
φορούσαν επίσημη στολή, ζούσαν όπως οι Τούρκοι μεγιστάνες και μπορούσαν
να παρουσιάζονται μπροστά στον Σουλτάνο. Ήταν οι Επίτροποι του Κυπριακού
λαού και είχαν το δικαίωμα να υποβάλλουν «απ’ ευθείας» στην Υψηλή Πύλη τα
αιτήματά του. Χρησίμευαν ως σύνδεσμος μεταξύ της ανώτερης πολιτικής και
της ανώτερης εκκλησιαστικής αρχής της Κύπρου. Τα καθήκοντά τους περιλάμβαναν τη διοργάνωση της είσπραξης των φόρων από τους χριστιανούς κατοίκους
του νησιού.
Μεταξύ των προνομίων του αξιώματος του Δραγομάνου ήταν η εκμετάλλευση
από αυτόν μεγάλων εκτάσεων γης και άλλων προσοδοφόρων επιχειρήσεων, που
είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση τεράστιας προσωπικής περιουσίας, η οποία
του επέτρεπε να κινείται άνετα τόσο μέσα στην Κύπρο όσο και στην Κωνσταντινούπολη και να έχει προσπέλαση σε όλους του αξιωματούχους, ακόμη και προς
αυτόν τον Σουλτάνο. Οι Δραγομάνοι διακρίνονταν για τη μόρφωσή τους,
ήταν πρόσωπα σεβαστά και με κύρος, και πολλοί από αυτούς ίδρυσαν εκκλησίες και σχολεία και από τη θέση τους βοηθούσαν τους σκλάβους ομογενείς τους. Τον Δραγομάνο υποδείκνυαν συνήθως ο Αρχιεπίσκοπος και οι
Αρχιερείς, συνιστούσε ο Τούρκος κυβερνήτης και διόριζε η Υψηλή Πύλη. Ο Δραγομάνος έπρεπε να ήταν πολύ μορφωμένος, καλός γνώστης της ελληνικής
και της τουρκικής γλώσσας, ευκατάστατος και έμπιστος της Εκκλησίας.
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Με τον ίδιο τρόπο που δημιουργήθηκε το αξίωμα του Μεγάλου Δραγομάνου,
ως συμβούλου του Κράτους και μεσάζοντα μεταξύ του Σουλτάνου και των Ευρωπαϊκών κρατών, δημιουργήθηκε και ο θεσμός του τοπικού Δραγομάνου, που
ήταν επίτροπος της χώρας του στην τοπική κυβέρνηση και σύμβουλός της στις
σχέσεις της με τους υπηκόους της. Ο θεσμός αυτός αποτελούσε προνόμιο που
παραχώρησε ο Σουλτάνος στα ελληνικά μέρη, που απέσπασε από τους Βενετούς,
στην προσπάθειά του να φανεί καλύτερος από τον προηγούμενο κατακτητή και
να κερδίσει την αγάπη των υπηκόων του. Τα μέρη αυτά ήταν η Κύπρος, η Κρήτη
και η Πελοπόννησος. Ο Δραγομάνος στις περιοχές αυτές εκλεγόταν από τους
Αρχιερείς και τους προκρίτους και η εκλογή του επικυρωνόταν από τον ίδιο τον
Σουλτάνο. Φορούσε ιδιαίτερη, επίσημη στολή, όπως οι μεγάλοι Δραγομάνοι.
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με δύο από τους πιο επιφανείς δραγομάνους της Κύπρου κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στη μεγαλόνησο. Και οι δύο αυτοί δραγομάνοι κατάγονταν από την Κρίτου Τέρρα, χωριό
της επαρχίας Πάφου. Οι δύο αυτοί Κριτιώτες δραγομάνοι κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής περιόδου κυριάρχησαν στην πολιτική σκηνή
της Κύπρου για πενήντα ολόκληρα χρόνια, από το 1761 μέχρι το 1809.
Εύλογα ίσως τίθεται το ερώτημα, πώς συνέβηκε αυτό και πώς εξηγείται; H Κρίτου Τέρρα κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο
ήταν μεγάλο χωριό για τα δεδομένα της εποχής. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
τον Σεπτέμβριο του 1878 η Κρίτου Τέρρα ήταν το τρίτο σε πληθυσμό χωριό της
Πάφου, μετά την Πέγεια και τη Δρούσεια. Με βάσει τα στοιχεία του σχετικού
πίνακα του πληθυσμού των χωριών της Πάφου, που περιλαμβάνουν μόνο τους
άρρενες κατοίκους, η Κρίτου Τέρρα το έτος αυτό είχε 196 άρρενες Χριστιανούς
και 64 άρρενες Μωαμεθανούς. Τα δεδομένα τόσο αυτής της απογραφής όσο και
άλλων απογραφών της ίδιας περιόδου δείχνουν ότι η Κρίτου Τέρρα από τα μέσα
του 18ου μέχρι τα τέλη της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο κατοικείτο κατά
τη συντριπτική του πλειονότητα με ελληνικό πληθυσμό αλλά είχε και αρκετές
οικογένειες με Οθωμανικό πληθυσμό. Επιπλέον δίπλα από την Κρίτου Τέρρα
υπήρχε και ένα άλλο χωριό, η Τέρρα, σε απόσταση δύο-τριών περίπου χλμ., με
πληθυσμό αποτελούμενο κυρίως από Οθωμανούς. Δεδομένου ότι οι περιουσίες
των κατοίκων των δύο χωριών βρίσκονταν πλάι- πλάι και η συνεργασία μεταξύ
των κατοίκων των δύο αυτών χωριών ήταν καλή και αρμονική, πολλοί κάτοικοι
και των δύο χωριών γνώριζαν άπταιστα τόσο την ελληνική όσοι και την τουρκική
γλώσσα.
Το γεγονός αυτό συνέβαλε ώστε οι οικογένειες και των δύο δραγομάνων,
καθώς και οι ίδιοι, να γνωρίζουν πολύ καλά την τουρκική γλώσσα. Ο Χατζηιωσήφ έγραφε και μιλούσε άριστα την τουρκική γλώσσα από τη νεανική του ηλικία.
Το ίδιο άριστα γνώριζε την τουρκική γλώσσα και ο αδελφός του Χατζη Χριστόδουλος Χατζη Τομάζος, πατέρας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Δαμασκηνού Α΄
κατά την περίοδο 1824-27 (Βλ. Χρίστου Αριστείδου, Η Κρίτου Τέρρα από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Λευκωσία 2013, σσ. 127-129). Η καλή γνώση της
τουρκικής γλώσσας, η εκμάθηση της οποίας κάτω από αυτές της συνθήκες ήταν
φυσιολογική, και οι καλές σχέσεις μεταξύ των Χριστιανών και Οθωμανών κα-
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τοίκων των δύο αυτών χωριών αποτελούν δύο πολύ βασικά στοιχεία που προφανώς υπήρξαν καθοριστικά για την επιλογή των δύο σημαντικών αυτών προσωπικοτήτων από την Κρίτου Τέρρα στο πολύ σημαντικό και υψηλό αξίωμα του
δραγομάνου. Ένα αξίωμα το οποίο οι δύο αυτοί δραγομάνοι διατήρησαν αδιάλειπτα για μισό αιώνα κατά την πιο καθοριστική περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο.
Στο αξίωμα του δραγομάνου προηγήθηκε ο Χατζηιωσήφ και τον διαδέχθηκε
ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος. Φαίνεται ότι η ευδόκιμη θητεία του Χατζηιωσήφ άνοιξε τον δρόμο στη δραγομανία και για τον ομοχώριο κσι συγγενή
του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο. Ύστερα από επίμονη και διαρκή έρευνα που
έγινε για το θέμα αυτό μεταξύ απογόνων των δύο οικογενειών, η προφορική παράδοση διέσωσε σημαντικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι οικογένειες
των δύο δραγομάνων ήταν συγγενικές.
Το όνομα του δραγομάνου Χατζηιωσήφ μας σώθηκε από τον Αρχιμανδρίτη
Κυπριανό, ο οποίος τον αναφέρει ως Δραγομάνο σε δύο σημεία (Βλ. Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου, Ενετίησιν 1788, σσ. 318,
327). Στο πρώτο απ΄ αυτά αναφέρονται τα εξής: στον καιρό του Μουχασίλη Τζηλ
Οσμάν «Ο Τζηλ Οσμάνης, αφού ανέγνωσε το ζάπτι φερμάνι του, (1764) παρελθόντων τινών ημερών μετά τους χαιρετισμούς, επρόβαλε δια του δραγομάνου
τότε Χατζή Ιωσήφ τω Αρχιεπισκόπω και τοις λοιποίς» και, στο δεύτερο, όταν ο
Ισμαήλ Μουχασίλαγας διόρισε τον μονόφθαλμο Μπακκή δευτερτάρη (αρχιταμία)
«Άρχισε να διαβάλλη και άνω κάτω να διαστρέφη τα πράγματα, αποσείει τον
σχεδόν μοναρχίσαντα εις τους Ρωμαίους Χατζή Ιωσήφ, αυξηθέντα, υψωθέντα
και πλουτίσαντα, και οίκους και τριόροφα ποιήσαντα, της Δραγομανίας, όντα
κάρφος εν τω μόνω οφθαλμώ του τυφλού»(1771)(εννοεί τον Χατζημπακκή αγά,
ο οποίος ήταν μονόφθαλμος). Και στα δύο πιο πάνω σημεία επιβεβαιώνουν ότι
τόσο το 1764 όσο και το 1771 ο Χατζηιωσήφ κατείχε το αξίωμα του δραγομάνου
και ότι κατά την περίοδο αυτή έχαιρε μεγάλου κύρους μεταξύ των Ελλήνων του
νησιού και επιπλέον ήταν πολύ πλούσιος.
Από διάφορες μαρτυρίες φαίνεται ότι ο Χατζηιωσήφ κατείχε το αξίωμα τού
δραγομάνου (διερμηνέα) του Σεραγιού της Λευκωσίας τουλάχιστο από το 1761
μέχρι τον θάνατό του που επισυνέβη το 1780. Ένεκα της υψηλής θέσης του και
της μακράς διαρκείας της δραγομανίας του απέκτησε σημαντική δύναμη, πολιτική και οικονομική. Στους λόγους αυτούς αποδίδονταν τα σημαντικά πλούτη
και η ισχύς του σύμφωνα με κείμενο χρονογράφου. Ότι ο Χατζηιωσήφ περιεβάλλετο με ιδιαίτερη αίγλη και ισχύ αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
είχε τιμηθεί με το εκκλησιαστικό αξίωμα του πρωτέκδικου. Ο Χατζηιωσήφ
πέθανε στις 11 Ιανουαρίου 1780 και ετάφη στο παλαιό κοιμητήριο του μοναστηριού της Παλλουριώτισσας. (Βλ. Χρ. Αριστείδου, Η Κρίτου Τέρρα από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σσ. 109-114). Η περίοδος της δραγομανίας του είναι
προγενέστερη εκείνης του ομοχώριού του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Αν μεταξύ
των δύο μεσολάβησε κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό πρέπει να ήταν πολύ σύντομο άνκαι υπάρχει πιθανότητα ο Χατζηγεωργάκης να ήταν ο άμεσος διάδοχος
του Χατζηιωσήφ.
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Το όνομα του Χατζηιωσήφ συνδέεται με την κατασκευή του ξυλόγλυπτου εικονοστασίου στην εκκλησία του μοναστηριού της Θεοτόκου στην
Κυθρέα που χρονολογείται τον 18ο αιώνα και έγινε με προσωπικές του
δαπάνες. Το μοναστήρι και η εκκλησία αρχικά ανήκε στους Μαρωνίτες, που
την αντάλλαξαν με την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου που ανήκε στους ορθοδόξους. Έτσι το μοναστήρι με την εκκλησία ανήκει στην Αρχιεπισκοπή. Στο μοναστήρι της Θεοτόκου, κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα της γέννησης της
Θεοτόκου, ο ιερέας της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας τελούσε τη θεία λειτουργία και διεξαγόταν μεγάλο πανηγύρι. Από την προηγούμενη ημέρα της γιορτής,
το απόγευμα, χτυπούσε το σήμαντρο του μοναστηριού για τον εσπερινό. Μαζευόταν αρκετός κόσμος από την Κυθρέα και τα περίχωρα και γινόταν ο εσπερινός.
Μετά τον εσπερινό διεξαγόταν στην ευρύχωρη αυλή του μοναστηριού πανηγύρι.
Ερχόντουσαν από την Πιτσιλιά και τη Μαραθάσα, στήνανε πρόχειρες τέντες και
μεγάλους ξύλινους πάγκους, απάνω στους οποίους τοποθετούσαν τα προϊόντα
τους, τους σουτζιούκους, τα κιοφτέρκα, τις σησαμόπιττες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα παστόσυκα, τα φυστίκια κ.ά. Μερικοί άλλοι ετοίμαζαν τους λοκμάδες
και τα σιάμιση. Την άλλη ημέρα, το πρωί, χτυπούσε πάλι το σήμαντρο του μοναστηριού για τη λειτουργία. Όπως και την προηγούμενη ημέρα, έτσι και την
ημέρα της γιορτής της Θεοτόκου, υπήρχε αρκετή κοσμοσυρροή από όλη την Κυθρέα και από τα γειτονικά χωριά. Γινόταν η λιτανεία της εικόνας της Θεοτόκου
στον περίβολο της εκκλησίας και όλος ο κόσμος περνούσε κάτω από αυτή. Μετά
τοποθετούσαν την εικόνα στον περίβολο της εκκλησίας, πάνω σε ένα τρίποδα.
Γινόταν στη συνέχεια η δέηση και μνημονεύονταν όλοι οι γιορτάρηδες. Ο ιερέας
παπα-Χρίστος Έλληνας θυμάται πως την ημέρα εκείνη υπήρχαν 200 περίπου
γιορτάρηδες (Βλ. Γ. Πετάση, Η Κωμόπολη της Κυθρέας. Ιστορική, Αρχαιολογική,
Πολιτιστική και Λαογραφική Επισκόπηση, Λευκωσία 1992, σσ. 213-219).
Το μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο
της Κυθρέας. Το κτιριακό συγκρότημα του μοναστηριού έχει σχήμα Π και
στο βάθος, στην ανατολική πλευρά του, υπάρχει μικρή μονόκλιτη εκκλησία,
που στη σημερινή της μορφή είναι του 18ου αιώνα. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε το
μοναστήρι της Θεοτόκου είναι άγνωστο, αλλά σίγουρα υπήρχε από τα βυζαντινά
χρόνια. Σύμφωνα με επιγραφή που υπήρχε στην ποδέα του εικονοστασίου
κάτω από την εικόνα της Θεοτόκου, το ξυλόγλυπτο αυτό εικονοστάσιο κατασκευάσθηκε (ελαξεύθη και εχρυσώθη) το 1771 με προτροπή του αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και με δαπάνη του δραγομάνου Χατζηιωσήφ. Τότε,
σύμφωνα με την ίδια επιγραφή, μαζί με το εικονοστάσι εχρυσώθησαν η ξυλόγλυπτη Αγία Τράπεζα και ο άμβωνας. Ταυτόχρονα έγιναν και οι εικόνες του
Χριστού, του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Παντελεήμονος και το Δωδεκάορτον
από τους ζωγράφους Νεκτάριο πρωτοσύγκελλο της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου,
και τους μαθητές του Λεόντιο, Φιλόθεο και Φιλάρετο, με δαπάνη του επιτρόπου
του μοναστηριού Κωνσταντίνου. Οι ίδιοι ζωγράφισαν και τις εικόνες του Δωδεκαόρτου, του Σταυρού του εικονοστασίου και των λυπηρών. Ο Χατζηιωσήφ πλήρωσε τη δαπάνη για τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου,
του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Παντελεήμονος και του Αγίου Δημητρίου.
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Η εκκλησία του μοναστηριού έπαθε, άγνωστο από ποιο λόγο, ζημιές και κινδύνευε να καταρρεύσει. Έτσι, από το ενοικιαστήριο έγγραφο του 1844 πληροφορούμαστε ότι ο αρχιεπίσκοπος Ιωαννίκιος παραχώρησε το μοναστήρι και τα
κτήματά του στον μοναχό Χαρίτωνα, διδάσκαλο της Αλληλοδιδακτικής Σχολής
Λευκωσίας, με την προϋπόθεση να αναλάβει να κάμει κάποιες επισκευές στην
εκκλησία και να συμπληρώσει τα ημιτελή μοναστηριακά κτίρια. Το μοναστήρι
γιόρταζε στο γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η επιγραφή σε ποδέα του εικονοστασίου στο Μοναστήρι της Θεοτόκου, που αναφέρεται στην κατασκευή του εικονοστασίου, τη δωρεά του Χατζηιωσήφ και τις εικόνες που
ζωγράφισαν ο Νεκτάριος και οι μαθητές του.

Στην εκκλησία του μοναστηριού της Θεοτόκου υπήρχε το ωραίο, έγχρωμο ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο του 18ου αιώνα, εξαιρετικής τέχνης, με
ωραιότατα σκαλίσματα, με παραστάσεις και αρχαίες εικόνες, που, όπως
ήδη έχουμε αναφέρει, έγινε με δαπάνες του δραγομάνου Χατζηιωσήφ. Ο Ρούπερτ Γκάννις (Rupert Gunnis), επιθεωρητής αρχαιοτήτων, που έγραψε το βιβλίο
Ιστορική Κύπρος (Historic Cyprus) το 1936, αναφέρει ότι το εικονοστάσι αποτελεί δείγμα πολύ καλής τέχνης. Αναφέρει τα εξής: «To εικονοστάσι είναι ένα
υπέροχο δείγμα (baroque) –μετά τον Γοτθικό ρυθμό- σκαλίσματος του ξύλου. Ο
χρόνος έχει αφανίσει τα λαμπρά του χρώματα και το επίχρυσο αυτού, αλλά οι
περιστρεφόμενες κολώνες και τα φανταστικά ζώα, περιπλεκόμενα ανάμεσα στ’
αμπέλια, υπενθυμίζουν την πρόσοψη μιας 18ου αιώνα Νεαπολίτικης εκκλησίας.
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Οι εικόνες επίσης είναι ενδιαφέρουσες, μια ανήκει στην Αγία Μαύρη και χρονολογείται στα 1561. Η Αγία Μαύρη φέρει ένδυμα κεφαλής που είναι παρόμοιο
με το πορτρέτο της βασίλισσας Αικατερίνης, έργο του Holbein. Είναι αλήθεια
ότι το πρόσωπο της Αγίας έχει επιζωγραφιστεί, αλλά το χρυσάφι και ο μπλε μανδύας είναι τα αρχικά και δεν δείχνουν σημεία ζωγραφικής από πάνω τους.
Υπάρχουν ακόμα δύο εικόνες, του Χριστού και της Παναγίας, που χρονολογούνται στα 1680. Στο υπερώο βρίσκεται μια μικρή και μάλλον ξύλινη εικόνα της
Παναγίας με τον νεογέννητο Χριστό (Madonna and Child) περικλειόμενη σ’ ένα
αξιοσημείωτο ιταλικό πλαίσιο με επεξεργασμένες γιρλάντες που καταλήγουν σε
ανθρώπινα προσωπεία κάτω από κάθε πλευρά. Ελαφρά έχει υποστεί βλάβη από
πυρκαγιά και παρόλο τούτο στην κατάσταση που βρίσκεται είναι ένα πολύ ωραίο
πράγμα και είναι δύσκολο να μη παραδεχθούμε πως τούτη η κατασκευή χρονολογείται από τη Βενετική περίοδο» (Rupert Gunnis, Historic Cyprus. A Guide
to its Towns and Villages, Monasteries and Castles, London 1936, σ. 310: The
iconostasis is a superb and unrepaired example of baroque wood-carving; time
has dulled the bright colours and gilding, but the twisted pillars and fanciful
animals intertwined amongst the vines are reminiscent of the façade of an
eighteenth-century Neapolitan church. The icons also are of interest, the earliest
being St. Mavra dated 1561; the saint has a head-dress like the Holbein portrait
of Queen Katherine; it is true that the face of the saint has been touched up,
but her gold and blue cloak are original and show no signs of over-painting.
There are two icons of Christ and the B.V.M. dated 1680. In the gallery lies a
small and rather wooden painting of the Madonna and Child, enclosed in a
remarkable Italian frame with elaborate festoons ending in human masks down
each side. Slightly damaged by fire as it is, it is a fine thing, and it is difficult
not to believe that this frame dates from the Venetian era).
Επομένως στην εκκλησία σώζονταν και εικόνες πολύ παλαιότερες: μια
από τις εικόνες αυτές είναι εκείνη της Παναγίας, μέσα σε διακοσμημένο πλαίσιο. Τόσο η εικόνα, όσο και το πλαίσιο είναι βενε- τσιάνικης τέχνης και χρονολογούνται στον 16ο αιώνα. Στον ίδιο αιώνα, στα 1561, χρονολογείται και μια
εικόνα της αγίας Μαύρης με αρκετή δυτική επίδραση. Όπως αναφέρει ο Αντώνιος Ιντιάνος, στη μελέτη του «Εικόνες Ελλήνων Mεταβυζαντινών ζωγράφων στην
Κύπρο» στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, αρ. 69-70, Μάρτης-Απρίλης 1941,
σ. 437, υποσ. 18: «Η εκκλησία «Παναγία Θεοτόκος» στην Κυθρέα έχει ένα εξαίρετο εικονοστάσιο… Στο γυναικωνίτη υπάρχει μια Παναγία με ωραίο πλαίσιο,
εισαγωγή από τη Βενετία, καθώς και μια εικόνα της Αγίας Μαύρας στο δεξιό
τοίχο απάνω, που τις έχει δημοσιεύσει ο Καθηγ. Τ. Rice, The icons of Cyprus,
London 1937, σ. 224-225, πίν. 55 και σ. 266-267, πίν. 138». Στο μοναστήρι
σώζονταν και δύο εικόνες του γνωστού και περίφημου Κρητικού ζωγράφου ιερέα Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλή, μια του Χριστού και μια της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας. Και οι δύο αυτές εικόνες είναι έργα της
τελευταίας φάσης της δουλειάς του Τζάνε και χρονολογούνται στα 1680. Κοσμούσαν το εξαιρετικά ωραίο εικονοστάσιο της εκκλησίας της Θεοτόκου στην
Κυθρέα. Η εικόνα της Παναγίας, αντίθετα προς την εικόνα του Χριστού, ξεχω-
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ρίζει και για το σχέδιο και για την έκφραση. Με όλη την πιστή διατήρηση των
χρωμάτων των φορεμάτων, πράσινος χιτώνας και ερυθρό μαφόριο, και ο μικρός
Χριστός ντυμένος με λευκό χιτώνα και ανοικτό κιτρινόχρωμο ιμάτιο θηλάζει
στην αγκαλιά της Παναγίας. Η αισθηματική τρυφερότητα της μητέρας που εξωτερικεύεται με ένα επιδεικτικό τρόπο φανερώνει την επίδραση των δυτικών σχολών. Η Παναγία μοιάζει με μια βενετσιάνικη Μαντόνα. Η τύχη των εικόνων
αυτών αγνοείται. Οι δύο αυτές εικόνες είχαν μεταφερθεί για συντήρηση στις
αρχές του 1974, λίγο πριν από τη τουρκική εισβολή, στο εργαστήριο συντήρησης
εικόνων και χειρογράφων που λειτουργούσε στη Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα
στην Τρεμετουσιά. Οι δύο εικόνες, όταν τα Τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν
το μοναστήρι τον Αύγουστο του 1974, βρίσκονταν εκεί. Τόσο αυτές όσο και τις
άλλες εικόνες που είχαν παραμείνει στο μοναστήρι της Θεοτόκου στην Κυθρέα
τις εξαφάνισαν οι Τούρκοι. Οι εικόνες αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των ολίγων εικόνων που διασώθηκαν στην Κύπρο από πλούσιους Κύπριους εμπόρους
που ήσαν εγκατεστημένοι στη Βενετία, και τις παρήγγελλαν στους μεταβυζαντινούς Κρήτες ζωγράφους, όπως στον Θεόδωρο Πουλάκι και τον Τζάνε.
Τρεις εικόνες από το Μοναστήρι της Θεοτόκου στην Κυθρέα βρέθηκαν
από τη Γερμανική Αστυνομία στο Μόναχο τον Οκτώβριο του 1997 στην κατοχή του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen και ο αγαπητός Διευθυντής
του Βυζαντινού Μουσείου και Πινακοθήκης Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δρ. Ιωάννης Α. Ηλιάδης πολύ
ευγενώς έθεσε στη διάθεσή μας το πολύ
σημαντικό φωτογραφικό υλικό που
αναφέρεται στις τρεις αναφερθείσες εικόνες του 18ου αιώνα, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη φωτογραφική έκθεση
του Βυζαντινού Μουσείου «Όμηροι στη
Γερμανία». Ακόμη μια φορά τον ευχαριστούμε θερμά. Στις 12 Νοεμβρίου 2013
έγινε επίσημα η τελετή επαναπατρισμού
173 πολύτιμων κειμηλίων μας.
Με αριθμό 754 είναι η περίφημη εικόνα της Θεοτόκου «Ρόδον το Αμάραντον» με τον Χριστό, με ένδυμα
πολυτελές, του 18ου αιώνα. Με αριθμό
761 είναι η εικόνα στην οποία απεικονίζονται ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Ευθύμιος, βυζαντινής
τέχνης, 18ου αιώνα. Οι τρεις άγιοι εικονίζονται όρθιοι μετωπικοί. Είναι οι
τρεις ερημίτες της Χριστιανοσύνης. Ο
Άγιος Σάββας ήταν μία από τις κορυ- Η εικόνα της Θεοτόκου «Ρόδον το Αμάραφαίες μορφές του παλαιστινιακού μονα- ντον» με τον Χριστό, με πολυτελές ένστικού κόσμου κατά τον 5-6ο αιώνα μ.Χ.
δυμα.
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1. Ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Ευθύμιος. Οι τρεις ερημίτες της Χριστιανοσύνης. 2. Η Πεντηκοστή.

Ο άγιος Αντώνιος ο Μέγας (251-356 μ.Χ.) είναι ο κατ’ εξοχήν πατέρας και
θεμελιωτής του μοναχικού βίου, ο αντιπροσωπευτικός τύπος του αναχωρητισμού και του ασκητισμού, επειδή με τη μακροχρόνια διαμονή του στην έρημο
άφησε έξοχο παράδειγμα ασκήσεως στη μόνωση και την προσευχή και διαμόρφωσε το απαράμιλλο πρότυπο του μοναστού, δικαίως αποκληθείς ο Πατριάρχης
της Ερήμου. Στην περιοχή της Κυθρέας κατά τα βυζαντινά χρόνια, μέχρι τουλάχιστο τον 10ο αιώνα, υπήρχε το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Τέλος, ο Ευθύμιος ο Μέγας (377-473 μ.Χ.) ήταν ασκητής και ιεροκήρυκας μεταξύ των
Αράβων. Έμενε σε σπήλαια και μοναστήρια. Ίδρυσε πολλά μοναστικά κέντρα.
Διετέλεσε ηγούμενος στην Παλαιστίνη. Με το όνομα Ευθύμιος υπήρξε και ένας
αρχιεπίσκοπος Κύπρου, στα τέλη του 9ου αιώνα, που περιλαμβάνεται μεταξύ των
τοπικών αγίων του νησιού.
Με αριθμό 762 είναι η εικόνα της Πεντηκοστής, δηλαδή της επιφοίτησης
του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού με τη μορφή 12 πυρίνων γλωσσών, οι οποίοι δεν φοβούνται πια τίποτε και γίνονται κήρυκες του Ευαγγελίου.
Η εικόνα είναι βυζαντινής τέχνης 18ου αιώνα. Πενήντα ημέρες μετά την εκ νεκρών Ζωηφόρο Έγερση του Κυρίου και δέκα ημέρες μετά την εις ουρανούς ανάληψίν Του, και ενώ οι μαθητές του ήταν όλοι μαζεμένοι κατέβηκε το πανάγιο
Πνεύμα και διαμοιράστηκε σε αυτούς παρόμοιο με γλώσσες φωτιάς και στον
καθένα από αυτούς κάθισε από μια γλώσσα και γέμισε το είναι του με Πνεύμα
Άγιο και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες και να λέγουν θείους και ουράνιους
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λόγους και διδασκαλίες υψηλές και θεόπνευστες, όπως το Άγιο Πνεύμα τους
ενέπνεε. Έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να οδηγεί τον πιστό, να τον φωτίζει
και να τον ενισχύει στο να ακολουθεί τον θεοχάρακτο δρόμο. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η εμφάνισή του με τη
μορφή πυρίνων γλωσσών επισημαίνει πρώτιστα το γεγονός ότι είναι Θεός Αληθινός και ως γνωστό ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον. Ύστερα το γεγονός ότι εμφανίζεται με τη μορφή γλωσσών σήμαινε πως η εξάπλωση του λόγου του
Ευαγγελίου θα γινόταν διά της γλώσσης των Αποστόλων, δηλαδή του κηρύγματος. Αυτό φανερώνει πως η Χριστιανική πίστη θα διαδιδόταν διά του λόγου και
της πειθούς, σεβόμενη το ανθρώπινο πρόσωπο και όχι δια της βίας και του εξαναγκασμού.
Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη που επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια δικαστικής διαμάχης, αυτός ο θησαυρός επέστρεψε στην Κύπρο (Ιούλιος 2013), εδώ
όπου ανήκει. Η συμμετοχή του εκλεκτού Βυζαντινολόγου μας Αθανάσιου Παπαγεωργίου και η μαρτυρία του για τις εικόνες ότι πραγματικά προέρχονται
από τα κατεχόμενα έγινε πιστευτή. Ελπίζουμε ότι σύντομα οι Κυθραιώτες θα
επιστρέψουν στα σπίτια τους, όπως και όλοι οι άλλοι πρόσφυγες, θα επιδιορθώσουν την εκκλησία της Θεοτόκου και θα τοποθετήσουν τις αγίες αυτές εικόνες
στην πρωταρχική τους θέση.
Ο Δραγομάνος Χατζηιωσήφ είχε προβεί και σε άλλες δωρεές σε ιερούς
ναούς της Κύπρου. Για τον Χατζηιωσήφ σώζεται η παράδοση ότι έκτισε την
πρώτη μικρή εκκλησία της Φανερωμένης, η οποία συμπεριλήφθηκε μέσα
στον χώρο της σημερινής εκκλησίας
και την προίκισε με το τότε
μικρό και μετέπειτα μεγάλο τσιφλίκι της Κυθρέας, με δικαίωμα
πάνω στο νερό (το τσιφλίκι πουλήθηκε σε ιδιώτες στα 1907). Το πιθανότερο όμως, όπως υποστηρίζει ο
Αντ. Ιντιάνος, λαμβάνοντας υπόψη
την εικόνα του που διασώζεται στην
εκκλησία και χρονολογείται μεταξύ
1745 και 1760, ο Χατζηιωσήφ
υπήρξε δωρητής και έδωσε χρήματα
για την ανακαίνιση της δεύτερης
εκκλησίας, για την τοιχογράφηση
και τον εξωραϊσμό της και όχι για
την ανοικοδόμησή της ή την οικοδόμηση της πρώτης εκκλησίας της
Φανερωμένης, η οποία ήταν πολύ
παλαιότερη από την εποχή του ΧαΟ Δραγομάνος Χατζηιωσήφ με την οικογένειά τζηιωσήφ.
του. Φορητή εικόνα, συλλογή Βυζαντινών εικόΤο όνομα του Χατζηιωσήφ και
νων της Εκκλ. Φανερωμένης. (Χρ. Αριστείδου,
Η Κρίτου Τέρρα ..., Λευκωσία 2013, σ. 114). της συζύγου του σώζεται πρώτο στη
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σειρά στην πλάκα των ευεργετών της εκκλησίας της Φανερωμένης: ΙΩΣΗΦ Και
ΑΝΝΑ χωρίς χρονολογία και ακολουθούν οι άλλοι ευεργέτες της δεύτερης εκκλησίας με τη χρονολογία που ευεργέτησαν την εκκλησία της Φανερωμένης.
Από τις πηγές καταγράφεται ότι η Μονή Χρυσορρογιάτισσας είχε δανειστεί
το 1768 1.000 γρόσια, με τόκο 100 γρόσια, από τον Δραγομάνο Χατζηιωσήφ,
για ανοικοδόμηση της εκκλησίας της (Ι. Τσικνόπουλλου, Παναγία η Χρυσορρωγιάτισσα. Ιστορική εν Κύπρω Ιερά Μονή, Λευκωσία 1964-65, σσ. 212-219).
Όμως το χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγάλο και το χρέος εκείνο πρέπει να είχε
εξοφληθεί πολύ νωρίτερα. Θα πρόκειται για νεότερο χρέος, προς τον Δραγομάνο
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο.
Στη συλλογή Βυζαντινών εικόνων της Εκκλησίας Φανερωμένης στη Λευκωσία
διασώζεται φορητή εικόνα (50,5Χ49 εκατ.) της Θεοτόκου Παναγίας Δεομένης,
ζωγραφισμένη το 1776 πάνω σε gesso που παριστάνει τον δωρητή της δραγομάνο Χατζηιωσήφ με μία λευκή γενειάδα, όρθιο στα δεξιά και τη γυναίκα του
απέναντι του σε στάση «σεβιζόντων». Μπροστά τους και κάτω από τα χέρια τους
στέκουν τα δύο μικρά παιδιά τους, γιος και θυγατέρα.
Η εικόνα αυτή είναι ένα τυπικό έργο της κυπριακής σχολής αγιογραφίας του
Αγίου Ηρακλειδίου. Εικονογραφικά όμως η εικόνα είναι μοναδική, επειδή περικλείει κοινωνικές προεκτάσεις. Το έργο αυτό με δυσκολία θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως εικόνα. Είναι ένας κοσμικός πίνακας, και σίγουρα αυτή η εικόνα αρχικά ήταν στο σπίτι του Χατζηιωσήφ. Η παρουσία δωρητών σε εικόνες
της Κύπρου έχει μακραίωνη παράδοση, αλλά η σχεδιαστική κλίμακα μεταξύ
αγίου και δωρητή υπερτερεί εμφανώς υπέρ του αγίου, στον οποίο αποδίδεται
και η προσκυνηματική τιμή. Εδώ οι όροι έχουν εντελώς αντιστραφεί. Η οικογένεια του δραγομάνου Χατζηιωσήφ προβάλλεται επιδεικτικά, ενώ η Παναγία,
στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, με εκατέρωθεν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και Γαβριήλ, συρρικνώθηκε στο άνω μέρος ως δευτερογενές στοιχείο. Είναι εμφανής
η τάση προβολής της δύναμης του δραγομάνου.
Ο ανώνυμος ζωγράφος ζωγράφισε σε χρυσό βάθος την οικογένεια του δραγομάνου Χατζηιωσήφ. Όλοι αποδίδονται ευτραφείς, ντυμένοι με πανάκριβα ενδύματα, ενδεικτικά της κοινωνικής τους θέσης. Σε πρώτο πλάνο, αντικριστά σε
στάση δέησης, πλάγια δοσμένοι, παρουσιάζονται στα αριστερά ο δραγομάνος
και στα δεξιά η σύζυγός του Άννη, έχοντας στον μεταξύ τους κενό χώρο την επιγραφή: «Θερμής ευλαβείας μου καρπόν, Κυρία, προσφέρω οικτρώς την ση παντοδωρία και ον κατέχεις σαις ωλαίνας δεσπότην εξυλέωσαι δι’ Ιωσήφ σο δούλο
ένεκεν εμού της τε εμής συζήγου κει εμών τέκνων του δίναι ημίν λιταίς αγίαις
πταισμάτων λύσιν πόλου τε κλρουχίαν και οικήτιρας (δεί)ξον του (παραδείσου)».
Μπροστά στον δραγομάνο στέκει ο γιος του. Το αγόρι κρατά στα χέρια του ενεπίγραφο βιβλίο: «Επί σι χαίροι κεχαριτομένη πάσα η (κτήσις) αγγ(έλων)». Μπροστά στη σύζυγο του Χατζηιωσήφ, Άννη, στέκει η κόρη τους που ανασηκώνει
αβάκιο (μικρή πλάκα μαθητή) με τα εξής: «Θε(οτό)κε παρθένε και χέρε και χαριτωμένη». Μέσα σε νεφέλες, στο πάνω μέρος της σύνθεσης εικονίζεται η Παναγία, και εκατέρωθεν οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.
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Ο Χατζηιωσήφ, είναι ζωγραφισμένος, με γαμψή μύτη, πλούσιο μουστάκι και
με γκρίζα, δασύτριχη πλατιά γενειάδα, φέρει στο κεφάλι καλπάκι, επικαλυμμένο
με καφέ γούνα, και φορεί εξωτερικά κόκκινο επενδύτη (τζουμπέ) με πυρόξανθη
γούνα στις άκριες. Η σύζυγός του Άννη είναι ζωγραφισμένη με αφράτο, αλλά
ταυτόχρονα μελαγχολικό πρόσωπο και φέρει μακρύ σάλι. Φορεί λευκό κλειστό
πουκάμισο και χρυσοπράσινο επενδύτη με γούνα. Πίσω από τον Χατζηιωσήφ
εικονίζεται νεαρός, αγένειος άνδρας, ο οποίος έχει μουστάκι και κρατεί στο
δεξιό του χέρι μεταλλική μελανοθήκη και στο άλλο γραφίδα (πέννα). Πρόκειται
για τον γραμματέα του δραγομάνου, το όνομα του οποίου είναι σημειωμένο στα
αριστερά, Χρ(ι)στ(ό)δ(ου)λ(ος), που πιθανόν να είναι συγγενής του. Ίσως να μην
είναι άσχετο το γεγονός ότι ο γραμματέας του Δραγομάνου έχει το ίδιο όνομα
του αδελφού του Δραγομάνου Χατζηιωσήφ, Χριστόδουλου, γνωστού ως Χατζη
Χριστόδουλου Χατζη Τομάζου, πατέρα του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Κύπρου
Δαμασκηνού Α΄ (Βλ. Χρίστου Αριστείδου, Η Κρίτου Τέρρα από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, Λευκωσία 2013, σ. 128). Χριστόδουλος ονομαζόταν και ο γιος
του Δραγομάνου Χατζηιωσήφ, οπότε πολύ πιθανόν ο γραμματέας του Χριστόδουλος να ήταν αδελφότεκνος του Δραγομάνου από άλλον αδελφό ή αδελφή του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πάφο τότε συνηθιζόταν να δίνουν στα παιδιά τους
ονόματα αδελφιών τους. Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι
τα μέσα του 20ού αιώνα.
Από την πιο πάνω εικόνα πληροφορούμαστε ότι ο Δραγομάνος, που δώρισε
την εικόνα ήταν ο Ιωσήφ και η σύζυγός του Άννη, ότι είχαν δύο παιδιά, ένα γιο
και μία θυγατέρα και ότι το όνομα τού γραμματέα του ήταν Χριστόδουλος.
Σημαντική σχέση με την Κυθρέα είχε ακόμη
ένας δραγομάνος με καταγωγή από την Κρίτου
Τέρρα. Πρόκειται για τον Δραγομάνο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο, ο οποίος διατηρούσε
για πολλά χρόνια σημαντικά δικαιώματα
στα νερά της Κυθρέας. Επιπλέον ήταν ιδιοκτήτης αρκετών νερόμυλων της Κυθρέας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κρίτου Τέρρα, γενέτειρα του Χατζηγεωργάκη, έχοντας το τρίτο μεγαλύτερο κεφαλόβρυσο της Κύπρου, πέντε
ποταμούς και δεκαπέντε νερόμυλους, αποτελούσε για τον δραγομάνο μια ιδιαίτερη αιτία
για την αγάπη που επιδείκνυε προς τα άφθονα
τρεχάμενα νερά και τους νερόμυλους, οι
οποίοι, ας μη ξεχνούμε, την εποχή εκείνη αποτελούσαν και μια σημαντική και σταθερή πηγή
Το πορτρέτο του δραγομάνου
εισοδήματος.
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.
Ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ήταν ο σημα- (Χρ. Αριστείδου, Η Κρίτου Τέρρα
ντικότερος και ισχυρότερος μεταξύ των δραγοαπό την αρχαιότητα μέχρι
μάνων της Κύπρου κατά τη διάρκεια της σήμερα, Λευκωσία 2013, σ.122).

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

15

Τουρκοκρατίας. Η δραγομανία του (1780-1809), σχεδόν τριάντα χρόνια, συμπίπτει με την περίοδο μεταξύ των μεγάλων αναταραχών στο νησί εξαιτίας της
απληστίας και της σκληρότητας του μισητού προσώπου του ΧατζηΜπακκή Αγά
και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της ταραγμένης εκείνης εποχής.
Καταγόταν από οικογένεια ιερωμένων της Κρίτου Τέρρας. Γενάρχης του ήταν ο
Παπαφίλιππος Κορνέσιος. Ο πατέρας του Χατζηγεωργάκη Ιωάννης, παιδί, εγγονός και δισέγγονος παπά, γεννήθηκε στο χωριό Κρίτου Τέρρα της επαρχίας
Πάφου. Ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος έγραψε το γενεαλογικό του δένδρο στο
χειρόγραφο Κατάστιχο της περιουσίας του. Στην Κρίτου Τέρρα σώζεται το σπίτι
όπου γεννήθηκε, ένα τεράστιο μεγάλο πετρόκτιστο σπίτι που εκτείνεται σε τρεις
δρόμους. Πάνω από το μεγάλο ξωπόρτι του σπιτιού διασώζεται το οικόσημο με
εγχάρακτο σταυρό (Βλ. Χρ. Αριστείδου, Η Κρίτου Τέρρα από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, σσ. 115-116).
Ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος γεννήθηκε πιθανόν γύρω στα 1750 (μας είναι
άγνωστη η ακριβής χρονολογία) στο πατρικό του χωριό Κρίτου Τέρρα της επαρχίας Πάφου. Όπως αναφέρει ο Μυριανθόπουλος: «εγεννήθη εν τη ωραία κώμη
Κρήτου Τέρρα περιοχή Χρυσοχούς, της ευάνδρου Πάφου, περί τα μέσα του 18ου
αιώνα». Άγνωστη είναι και η χρονολογία που διορίστηκε στο δραγομανικό
αξίωμα. Όμως από κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις του στο Αρχείο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, στη συλλογή χειρογράφων της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, και
από μια πηγή που μας πληροφορεί ότι στα 1779 και 1780 του είχε πληρωθεί
ορισμένο ποσό ως αβαΐτι, συμπεραίνουμε ότι η δραγομανία του πρέπει ν’ αρχίζει
τουλάχιστον από το 1779, χωρίς όμως ν’ αποκλείεται ν’ αρχίζει και νωρίτερα,
από το 1776. Ο Χατζηγεωργάκης, όπως λέει και ένα ποίημα, κράτησε το αξίωμα
του δραγομάνου για τριάντα ολόκληρα χρόνια («τριάντα χρόνους έκανε εις την
δραγομανίαν»).
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος τον νύμφευσε με την ανεψιά του Μαρουδιά
Παυλίδη από τις Τρεις Ελιές, της οποίας το πρώτο όνομα συναντούμε, σχεδόν
πάντοτε, δίπλα από το δικό του σ’ ευχές και δεήσεις πάνω σε εικόνες αγίων που
κατασκευάστηκαν με δικά του έξοδα για τον Άγιο Αντώνιο Λευκωσίας, εκκλησία
της ενορίας του. Η Μαρουδιά ήταν η δεύτερη σύζυγος του Χατζηγεωργάκη. Η
πρώτη σύζυγός του καταγόταν από τη Λακατάμια και είχε πεθάνει πρόωρα. Ο
Χατζηγεωργάκης και η Μαρουδιά απέκτησαν 6 παιδιά: τον Χριστόδουλο (γεννήθηκε το 1789), τον Μιχαήλ (γεννήθηκε το 1791), τη Ζωή ή Τσικκινού (1795),
τη Μαρία ή Μαργιώρα (1796), την Άννα ή Αννίκα (1797) και τον Ιωάννη (1799),
γνωστό ως Γιάγκο Γεωργιάδη ή Τσελεπή-Γιάγκο. Η οικογένεια Χατζηγεωργάκη
Κορνέσιου κατοικούσε, από το 1793, στην ενορία του Αγίου Αντωνίου κοντά
στην Αρχιεπισκοπή.
Ο Χατζηγεωργάκης καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Όμως, ο τεράστιος
πλούτος του απεκτήθη αργότερα όταν έγινε Δραγομάνος και οφειλόταν κυρίως
στα προνόμια και τις ευκαιρίες που παρείχε το αξίωμα της Δραγομανίας. Εκτός
από τις ετήσιες απολαβές, που, σύμφωνα με το Κατάστιχο ΧΧVΙ της Αρχιεπισκοπής, το 1804 έφταναν τις 4.000 γρόσια, και την οικογενειακή απαλλαγή
από κάθε φόρο, την κύρια πηγή προσόδων αποτελούσε η άμεση σχέση του Δρα-

16

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

γομάνου με τη συλλογή των φόρων που κατέβαλλε η Κύπρος στο Βασιλικό Θησαυροφυλάκιο. Η υπενοικίαση φόρων με κατ’ αποκοπή μίσθωμα, παράλληλα
με την εκμετάλλευση μεγάλων εκτάσεων γης, τσιφλικιών, περιβολιών, ελαιώνων,
ακινήτων και διαφόρων επιχειρήσεων, που είχε σε πόλεις και χωριά της Κύπρου,
είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση στα χέρια του Χατζηγεωργάκη τεράστιας
προσωπικής περιουσίας.
Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον Χατζηγεωργάκη αποτελούσαν
τα δικαιώματά του στα νερά της Κυθρέας, συγκεκριμένα σε κείνα του
«Τραχονιού» (Τραχωνίτικο) και του «ξυλευρικού» (Μύλος ξυλέβρικος), κυρίως όμως η εκμετάλλευση πέντε νερόμυλων της Κυθρέας: «ο μίλος ιατρός
(Μύλος Γιατρός), ο κορόμιλος (Κορόμυλος), ο μίλος του ποταμού (Μύλος
του Ποταμού), ο μίλος της ελιάς (Μύλος Ελιάς), ο μίλος πετενάτζη (Πετονάτζι)». Ο Χατζηγεωργάκης ήταν και πλοιοκτήτης, κατείχε το μικρό καΐκι «Άγιος
Νικόλαος», το τρικάταρτο μεγάλο πλοίο «Οδηγήτρια» και άλλα. Τα πλοία αυτά
έκαναν μεταφορές προϊόντων, ιδίως κριθαριού και παξιμαδιού, και έπλεαν
κάτω από διάφορες σημαίες, ιδίως όμως με την τουρκική «τουρκική παγγέραν»
(Βλ. Ν. Κυριαζή, «Επιστολαί Χατζηγεωργάκη», Κυπριακά Χρονικά Θ΄, τεύχ. Γ΄,
1933, σσ. 105-108).
Στη Λευκωσία, κοντά στην Αρχιεπισκοπή, σώζεται το σπίτι του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Το παλιό αυτό αρχοντικό, που προηγουμένως ανήκε στον επιφανή Βυζαντινό Άρχοντα τον «Αποδοχοκάταρον» (δημόσιο εισπράκτορα) και
αργότερα στη Βενετική οικογένεια «Ποδοκάταρο», ο Χατζηγεωργάκης το ανακαίνισε το 1793. Η χρονολογία αυτή βρίσκεται σε εντοιχισμένη μαρμάρινη
πλάκα στο εσωτερικό της κύριας εισόδου. Κατά τα έτη 1984 και 1985 το Αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου αναστηλώθηκε και αναπαλαιώθηκε από
το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Carlsberg Δανίας και την
Carlsberg Κύπρου, που ανέλαβαν και τις συνολικές δαπάνες. Την ευθύνη των
εργασιών αναστήλωσης ανέλαβε ο καθηγητής της Βασιλικής Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής της Δανίας Prof. Wohlert, ο οποίος εκπόνησε και τη συνολική μελέτη
με τη συνεργασία και βοήθεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Το θαυμάσιο
αυτό αρχοντικό, ένα εξαίρετο μνημείο της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της Λευκωσίας, όπως πάντοτε, ιδιαίτερα μετά την αναστήλωση και αναπαλαίωσή του,
συνεχίζει να προκαλεί και σήμερα τον θαυμασμό των επισκεπτών του.
Στο κονάκι του βρίσκονται και τα δύο πορτρέτα του Χατζηγεωργάκη που διασώθηκαν μέχρι σήμερα: στο πρώτο, ελαιογραφία του 1796, ο Χατζηγεωργάκης
φορεί το δίκωχο καλπάκι από μαύρο σαμούρι και γούνα καπλατισμένη με κόκκινο ύφασμα, ενώ στο δεύτερο πορτρέτο, επίσης ελαιογραφία, ο Χατζηγεωργάκης φορεί τζουππέ πάνω από ριγωτό μεταξωτό αντερί, και στο ξυρισμένο κεφάλι
του φορεί ογκώδες καλπάκι σε σχήμα μίτρας με οπή στην κορυφή, όπου διακρίνεται κόκκινο ύφασμα.
Το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη σώζεται μέχρι σήμερα και φέρει το όνομα
«Κονάκι» και βρίσκεται στη γωνιά των οδών Χατζηγεωργάκη και Γρηγορίου του
Ε΄. Πάνω από την αψιδωτή μεγάλη ξώθυρα του διώροφου αρχοντικού υπάρχει
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εντοιχισμένο το βενετικό έμβλημα με το Λιοντάρι να κρατά το ευαγγέλιο. Το αρχοντικό αυτό χρησίμευε κυρίως ως το επίσημο Γραφείο του Χατζηγεωργάκη,
όμως στην πραγματικότητα αποτελούσε το Υπουργείο της Κύπρου. Υπήρξε επίσης επισημότατος ξενώνας της Λευκωσίας, όπου φιλοξενούνταν πασάδες, πρόξενοι και διάφοροι περιηγητές. Το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη διατηρείται
στη Λευκωσία και ως Μουσείο για να θυμίζει σε Κυπρίους και ξένους μία σημαντική σελίδα της κυπριακής ιστορίας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια στο κονάκι ζούσαν απόγονοι της οικογένειάς του. Ο Κορνέσιος είχε κτίσει την κατοικία του
δίπλα από το κονάκι, ένα ωραίο διώροφο αρχοντικό, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε πριν μερικά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχοντικό της οικογένειας
Χατζηγεωργάκη σώζεται και στη γενέτειρά του Κρίτου Τέρρα, το οποίο είναι ένα
τεράστιο πετρόκτιστο οικοδόμημα σε περίοπτη θέση και καταλαμβάνει ολόκληρο
τετράγωνο. Η οικία αυτή αργότερα διαχωρίστηκε σε μικρότερα σπίτια. Όταν ο
Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος κατείχε το αξίωμα του Δραγομάνου κάθε καλοκαίρι
μίσθωνε αγωγιάτες οι οποίοι με ζώα μετέφεραν μέσω Μόρφου ολόκληρη την οικογένειά του, καθώς και τα απαραίτητα χρειώδη, στην Κρίτου Τέρρα όπου παραθέριζαν για πολλές ημέρες. Στην Κρίτου Τέρρα εξακολουθούσαν να κατοικούν
μόνιμα αρκετοί στενοί συγγενείς της οικογένειας Χατζηγεωργάκη για πολλά χρόνια μετά που αυτή μετοίκησε στη Λευκωσία. Μάλιστα μια αδελφότεκνή του, η
Μυριάνθη, έχαιρε για πολλά χρόνια τη φήμη της καλύτερης ράφταινας του χωριού και της περιοχής (Βλ. Χρ. Αριστείδου, Η Κρίτου Τέρρα από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, σ. 495).
Επιπλέον της πολιτικής προσφοράς του, ο Χατζηγεωργάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρουδιά, προέβη και σε πολλές αγαθοεργίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ανέγερση ναών (Κρίτου Τέρρα, Αγλαντζιά, Αγ. Δομέτιος), η
ανακαίνιση εκκλησιών, αφιερώματα σε ναούς (της Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, Παναγίας της Ελεούσας στην Κρίτου Τέρρα, του Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, του Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας, του Απ. Παύλου στον Άγιο Δομέτιο, του
Αγίου Ιακώβου του Πέρσου στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας και της Μονής
Παναγίας της Χρυσορρογιάτισσας, στην οποία αφιέρωσε μεγάλο επίχρυσο
σταυρό και τη βοήθησε σε δυσχερείς περιστάσεις, δώρισε, το 1798 (Μέγας Κώδιξ
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 130), στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου
έπαυλή του στην Κυθρέα), η παραχώρηση κτήματος και η ίδρυση πάνω σ’ αυτό
του λεπροκομείου «Το τσιφλίκιν Αγίας Παρασκευής έδωκα το τους λοβούς σκάλες 400. Εις το αυτό έτι χωράφι σκάλες -100 έδωκα το τους λοβούς» (αργότερα
κτίστηκε εκεί το Διδασκαλικό Κολλέγιο, μετέπειτα η Παιδαγωγική Ακαδημία,
ενώ σήμερα τα κτίρια αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου), οικονομική ενίσχυση ναών κ.ά. Υποβοήθησε τη μεταφορά νερού
στη Λευκωσία και την κατασκευή του υδραγωγείου που φθάνει μέχρι την Πύλη
Αμμοχώστου και την ενορία του Αγίου Ιωάννη. Δάνεισε δε τον Αρχιεπίσκοπο και
τους Αρχιερείς, για να μπορέσουν να καταβάλουν τους φόρους τεσσάρων χρόνων
και να εξοφλήσουν το χρέος που δημιούργησαν για άλλες ανάγκες. Για τις δωρεές του Χατζηγεωργάκη βλ. Κ. Μυριανθοπούλου ( Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος,
ο διερμηνεύς της Κύπρου 1779-1809, Εν Λευκωσία 1934, σσ. 92-104).

