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XPONOI ΡΩΜΑ"fΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ 

Τnν Ελλnνιστικn περίοδο (325-50 π.Χ.) 
ακολούθnσε στn συνέχεια n ρωμαϊκn πε
ρίοδος 50πΧ.-330μ.Χ. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν 

αναίμακτα και χωρίς στρατιωτικές δυνόμεις 

τnν Κύπρο το 58 π.Χ. τnν αποστοΜ αυτn 

είχε αναλόβει με επιτυχία ο Μόρκο Πόρκιο 

Κότωνα. Η δικαιολογία που προβλnθnκε για 

τnν κατόλnψn του νnσιού nταν ότι n Κύ
προς υπέθαλπε και υποβοnθούσε τnν πει

ρατεία. Ο nγεμόνας τnς Κύπρου που nταν 

τότε ο Πτολεμαίος δεν πρόβαλε καμιό αντί

στασn κατό των Ρωμαίων απεσταλμένων. 

Όταν όμως δεν του πρότειναν το αξίωμα 

του αρχιερέα μαζί με τα ωφεΜματα που 

συνεπαγόταν προτίμnσε να αυτοκτονnσει. 

Οι Ρωμαίοι ενδιαφέρονταν για τις 

πλουτοπαραγωγικές πnγές και τα προϊόντα 

τnς. Ήταν ένας τόπος εύφορος όπως σn

μειώνει ο Στρόβωνας που ζούσε αυτn τnν 

εποχn. παρnγε κρασί, λόδι, nταν αυτόρκnς 

σε σιτnρό, τα δε μεταλλεία του χαλκού εξα

κολουθούσαν να είναι αρκετό πλούσια. 

Ηρωμαϊκn διοίκnσn υπnρξε πολύ σκλnρn 

και n εκμετόλλευσn του νnσιού από τους 
Ρωμαίους nταν όγρια. 

Η λατρεία των ελλnνικών Θεοτnτων 

εξακολουθούσε να ακμόζει ιδιαίτερα τnς 

Αφροδίτnς. Η κολακεία τnν οποία οι Κύπριοι 

επέδειξαν προς τους Πτολεμαίους τους 

οποίους και ανακnρυσσαν ως θεούς επα

ναΜφθnκε και για μερικούς Ρωμαίουζ αυ
τοκρότορες. 

Οι πόλεις nταν κοσμnμένς με θέατρα 

ωδεία, στόδια. ιπποδρόμους, αγορές, γu

μνόσια. ναούς και όλλα λαμπρό οικοδομn-
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ματα. Στnν ύπαιθρο τα πρόγματα nταν χει

ρότερα και οι κότοικοι ταλαιπωρούνταν 

στα χωρόφια και ιδρωκοπούσαν στα με

ταλλεία. 

Η Πόφος nταν n πρωτεύουσα, αλλό 
n Σαλαμίνα κατείχε τα πρωτεία στον ΠολΙτι
στικό τομέα με το θέατρο τnς Χωρnτικότn

τας 15,000 θεατών. Το Γυμνόσιο τnς nταν 
από τα δυο μεγαλύτερα τnς Ανατολικnς 

Μεσογείου. 

Τα χρόνια τnς ρωμαϊκnς εξουσίας. 

έμελλε να αλλόξουν το χαρακτnρα τnς νn

σου με τnν διόδοσn του χριστιανισμού. Το 

μnνυμα τnς νέας θρnσκείας είχε εισαχθεί 

στο νnσί όπου στις διόφορες πόλεις του 

υπnρχαν ισχυρές παροικίες Εβραίων. Tn 
νέα θρnσκεία καθιέρωσαν με τις περιο

δείες τους στnν Κύπρο κατό τα μέσα του 

1ου μ.Χ. αιώνα οι απόστολοι Παύλος και 

Βαρνόβας συνοδευόμενοι και από τον Ευ

αγγελιστn Μόρκο. Ιδιαίτερα ο Βαρνόβας 

θεωρείται και τιμόται ως ο ιδρυτnς τnς εκ

κλnσίας τnς Κύπρου και ως ο Πρώτος Αρ

χιεπίσκοπος Κύπρου. Γι αυτό και n Κυπρια
κn Εκκλnσfα αναφέρεται και ως εκκλnσrα 

του Αποστόλου Βαρνόβα, ο δε aρχιεπισκο

πικός θρόνος του Αποστόλου Βαρνόβα. 

Ο Βαρνόβας nταν ένας από τους πιο 

σnμαντικούς aποστόλους και κατό τnν αρ

χαία παρόδοσn nταν ο κορυφαίος των 

εβδομnκοντα. Καταγόταν από εύπορn 

εβραϊκn οικογένεια τnς Κύπρου. 

Το αρχικό του όνομα nταν Ιωσnς 

(πρόξεις των Αποστόλων 4.36) n Ιωσnφ 
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(αγ. Επιφόνιος, κατό Αιρέσεων Α30:25) με

τονομόστnκε δε σε Βαρνόβα, γιατί είχε συν

δρόμει οικονομικό το έργο των αποστόλων. 

όνομα που σnμαίνει υιός Παρακλι'Ισεως 

(παρnγοριός)(πρόξεις 4.36)από τις λέξεις 

(Βόρ=υιός)και νεβουό =προφnτεία, παρό

κλnσις, παρnγοριό. 

Όπως συνόγεται από εκκλnσιαστικό 

κείμενα ο Βαρνόβας nταν Κύπριος αλλό 

καταγόταν από το γένος Λευϊ από το οποίο 
καταγόταν και ο Απόστολος Παύλος ο 

οποίος nταν από τnν Ταρσό. Από τn φυλι'Ι 

Λευϊ καταγόταν και οι προφnτες Μωϋσnς 

και Ααρών. Η οικογένεια Βαρνόβα καταγό

ταν από τον προφnτn Σαμουnλ και είχε έρ

θει από πολλό χρόνια πριν στnν Κύπρο 

λόγω των πολέμων. Διατnρούσε αγρόκτn

μα στα Ιεροσόλυμα το οποίο πουλι'Ιθnκε 

αργότερα από το Βαρyόβα και τα χρnματα 

δόθnκαν στους Αποστόλους για να συνεχί

σουν το έργο τους για τnν εξόπλωσn του 

Χριστιανισμού. 

Εις τα Ιεροσόλυμα είδε το Χριστό ο 

Βαρνόβας να κόνει Θαύματα και τότε έπεσε 

στα πόδια του και ζnτnσε τnv ευλογία του. 

ΟΑλέξανδρος μοναχός στο εγκώμιο προς 

Βαρνόβα αναφέρει ότι αυτός μετόδωσε τnν 

πίστn του στnν θεία του Μαρία, μnτέρα του 

Ιωόννου (Μόρκου). Στο σπίτι τnς Μαρίας 

αυτnς, μnτέρας Μόρκου συνέβnσαν σnμα

ντικό γεγονότα του Ευαγγελίου όπως ο μυ

στικός δείπνος και n επιφοίτnσn του Αγίου 
Πνεύματος. 

Το αποστολικό έργο του Βαρνόβα αρ

χίζει με το λιθοβολισμό και το θόνατο του 

πρωτομόρτυρα Στεφόνου. tJ πρώτn απο
στολn που του ανατέθnκΊ:; 'nταν να πόει 
στnν Αντιόχεια για διαπfστωσn αν πρόγματι 

μερικοί Κύπριοι και Κυρnvαίοι είχαν κnρύξει 

για πρώτn φορό το χριστιανισμό σε Έλλn

νες. 
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Ο Βαρνόβας συνόντnσε τον Παύλο 

στnν Ταρσό και τον πnρε μαζί του στnν 

Αντιόχεια και έπεισε τους Αποστόλους να 

τον δεκτούν εγκαταλείποντας τnν καψυπο

ψία τους από τnν προγενέστερn αντιχρι

στιανικn του δρόσn. 

Από τnν Αντιόχεια Παύλος και Βαρνό

βας, οι δυο απόστολοι nρθαν στnν Κύπρο 

περιόδευσαν το νnσί από Σαλαμίνα μέχρι 

και τnν Πόφο, κnρύποντας σε Έλλnνες και 

Ιουδαίους. Αργότερα ίδρυσαν χριστιανικές 

κοινότnτες στnν Παμφυλία (Απόλεια) και 

όλλα μέρn τnς Μικρός Ασίας. 

Αργότερα θα γυρίσει το νnσί με τnν 

Περιοδεία που έκαμε, μαζί με τον Μόρκο 

τον Ευαγγελιστn αυτn δε θα είναι και n τε
λευταία του επίσκεψn. 

Στnν Πόφο ο Απόστολος Παύλος είχε 

κόμει ένα θαύμα τυφλώνοντας ένα ψευδο

προφnτn με αποτέλεσμα να δεκτεί ανεπι

φύλακτα τnν χρι6τιανικn θρnσκεία ο Ρω
μαίος aνθύπατος Σέργιος Παύλος. Έτσι n 
Κύπρος είναι n πρώτn χώρα που κυβερνn
θnκε από Χριστιανό.Η παρόδοσn λέει ότι ο 

Απ. Παύλος έχει υποστεί το μαρτύριο των 

σαρόντα παρό ένα ραβδισμών. 

Γύρω στο 51 μ.Χ. σnμειώθnκε ο μαρ

τυρικός θόνατος του Απ. Βαρνόβα στnν 

Σαλαμίνα. Ο Βαρnσιους μόγος ψευδοπρο

φnτnς που είχε τυφλωθεί από τον Απόστο

λο Παύλο στnν Πόφο, αλλό κατόπι το θε

ρόπευσε, ξεσnκωσε τους Ιουδαίους και συ

νέλαβαν τον Απόστολο. Τον έδεσαν με 

σχοινί από τον λαιμό και αφού τον έσυραν 

από τnν συναγωγn .)Ίρος τον Ιππόδρομο 

τnς πόλnς τον έβγαλαν έξω από τα τείχn 

και το θανότωσαν. 

Σύμφωνα με τnν εκκλnσιαστικn πα

ρόδοσn τον τόφο του Αποστόλου Βαρνό-




