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το Χρονικό του Ιωακείμ 

το Χρονικό του Ιωακείμ δnμοσιεύθnκε για πρώτn Φαρά τον Νοέμβριο 

του 1934 από τον Κωνσταντίνο Ι. Μυριανθόπουλο στο βιβλίο του 

Χατζπγεωργάκις Κορνέσιος, ο Διερμπνεύς τπς Κύπρου 1779-1809 
ι'ίτοι Συμβοflαί εις τπν ιστορίαν τπς Κύπρου επί Τουρκοκρατίας 11570-
18781. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο κεφ. Δ' του βιβλίου ισ. 51) σε 
αυτό περιλαμβάνεται «το ανέκδοτον χειρόγραφον χρονικόν 

σnμείωμα του επιστάτου ιi οικονόμου του τότε Μοναστnρίου Παλ

λουριωτίσσπς, Ιωακείμ, εκ Κυθρέας, όν ο Χατζπμπακκιiς προώρισεν 

ως Μnτροπολίτnν ΠάΦου. 

Το χειρόγραφο είναι είδος χρονικού ή ημερολογίου εν ώ ο 

αμαθής αλλό και φιλομαθής χρονογράφος μοναχός Ιωακείμ, 

ανέγραψε συντόμως τα σπουδαιότατα γεγονότα της Κύπρου 

από τους έτους 1750 μέχρι του 1791, εν πολλή τπ αΦελεία, εκ 
τούτου δε και το αξιόπιστον αυτού, αναφέροντας και εαυτόν 

δι' όσα έπραξε τε και έπαθε. 

τα ιστορούμενα περιλαμβάνονται εις εξ μόνον φύλλα σχε

τικώς δε καλώς γεγραμμένα. Εν αρχή γράφει επί τ π ς πινακίδας 

τα εξής: 

«Και τόδε σύν τοις άλλοις Ιωακείμ οικονόμου Κnθnρίου" 
•Μαpτίω ΙΕ' εδιωρθώθn n παρούσα» 

Προτάσσει λόγον του Χρυσοστόμου περί νηστείας, και επι

τάσσει λόγον του αυτού περί όφεως. 

Από των τρίτων φύλλων άρχεται το χρονικόν εις 6 φύλλα, είτα 
συνεχίζει ο διάδοχος αυτού Ευγένειας από του 1792-1833 εις 
έν μόνον Φύλλον, όστις αναγράφει πολλά ονόματα ζώντων 

και νεκρών, ών ε μνημόνευε. Εηακολουθούσι δε πολλά Φύλλα 

άγραφα και σκωληκόβρωτα. 

το όλον συνδέθη μετά του εντύπου Ακολουθίας του Αγίου 

Μεγαλομάρτυρας Γοβδελλά Πέρσου του πολυάθλου ιεορ

ταζομένου την ΚΘ' του Σεπτεμβρίοω εκδοθείσης εν Βενετία 

τω 1661». 
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Το βιβλίο δώρnσε στο Κ. Μυριανθόnουλο ο Πρωτοψάλτnς τnς Αρ

χιεnισκοnnς Στυλιανός Χουρμούζιος, ο οποίος έζnσε τnν εφnβικn 

του nλικία στο Μοναστnρι τnς Παλουριώτισσας. 

το χειρόγραφο του μοναχού Ιωακείμ έχει ως εξιlς: 

Συν Θεώ Ayιw 

θις εv-&ύμκσιν των cιva.yιvoσκ.oμέvwv μεeικ.Cι σttμι6vω eις τttv 

rra.e,oόσcιν BLBλov του λγlου μεyα.Λομd.eτueος ΓοΒ&ελλά. 

Πέeσοu του -πολuά:&λοu» 

αψvιυ' {1750) Tov μακαeίτιιv Χgιστοipάκιο' Δeαγομάvοv 

εσκότοσαv οι Οσμάvοι, τιιv Αγίαv Κυeιακιίv -τrαyέvιυvτας εις τιιv 

αγίαv εκ.κλιισίαv δ-ια va ακούσιι τοv καλόv λόγον, μισο&eομιίς 

του ακ_τύ-τηισαv και ε-τrό-θ·αvεv. 

6ις τους aψva' (1751) Ιp-θ-όvος του μισοκάλοu εχ-θ-eού εκάηv 

το άγιον και σε6αστόv lrfovaστιίeιov του Κύκκου· και τιιv αγίαv 

εικόvαv τιιv άeπαf,av οι εv ταυτό πcιτέeες και τιιv ε-τrιteav εις 

το όeος μόλις -τιιv εγλιίτοσαv από τιιv -πυeκαϊάv. 

6ις τους aψv.ff', louvίou εσχάτιι εκιιμιί.fl-ιιv ο μακαeίτιις ο 

Φιλό-&εος Αgχιεπίσκοπος' και Iουλίου γ' Κυgιακιί, ο Iωακείμ ο 

lrlcικάeιος, και ο Νικιίlpόgος, οι lrlιιτgοπολιτάs-ες εχειgοτόηισαγ 

τοΥ ΠαϊσιοΥ Αeχιεπίσκοπογ .ΆγιοΥ Κίιπgου. 

6ις τους aψf.,' (1760} αgχιίvιισεΥ το ..(}-αγατικόγ ιι παΥόλtις 

εις Λευκοσίαv lαvουαeίου 5 και έipιιγεv ο lrlακαeιότατος εις 

Αυyασίs-αv1 , και επό..(}-εγαγ τιιv κά..(}-ε ημέgαv, &έκα ιί είκοσι, ιί 

εικοσιπέγτε tί είκοσι εγγέα, και τούτο τιο' ιιμέeαv του Αγίου 

Κασιαγού, και όχι παgαπάγιυ, 

θις του αψf.,α' (1761) Ιουγίου έiprιγεv ο Π αίσιος εις Βυeιιτόv 

επει&tί και τοv εκατάτeεf.,αγ μεeικοί Λεuκοσιάτες, οπού εipά

vιισαv εις Βασιλεύουσα γ και έ&ιυσαv αgJ;οuχάλιι *εις το J;άπτιιv* 

και τοv έf.,ιυσαv, και επιάσαv τοΥ σοipολογιιύτατοv Κυπgιαγόv με 

το J;ιύeιιv τους, και του εipόeεσε κα6άs-ιγ* ο ΒεJ;ίιgιις και τογ 

έστιιλεv εις τιιγ Κύπgοv, τοv αύγουσποv μιίvα, εκ_ά..(}-ησεΥ εις τnv 

1. Αυνασίδα: Πλουσιότατο κτήμα τnς Αρχιεπιοκοnής στnν πεδιάδα τnς Μεσαορίας. 
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Αeχιεπιο-κοπtί.v και τιιv έκαμεv ~άπτtιv* έος μιίvες εη·έcι και τιιv 

ημέeαv του Αγίου Γειυeγίοu a-πeιλίου κγ' ε[έ6ιιv ο Κύe-Παίσιος 

εις τιιv Kύτttv, και αvτάμοσε τοv μοuχασιίλ* αγάv εις τtιv Πιίλαv 

και τοv εχαιeέτισεv και του έ!Υιυσεv τιιv πάσαv ελεu4εeίαv, κ_αι 

tίλ-θ-εv εις τιιv λευκ_οσίαv και έκαμεv και αιJ-θ-ις τοv ·θ-eόvov του 

J;ά-τττιιv' ο μακαeίτιις εf.Witεuσεv έος εf.ακόσια ποuγγία άσ-τreα *. 

6ις τους aψf.,t!t: {1764} εσrικόσ--θ-tιv ,kοeπάς* έvας TeιιJ;άetιc,* 
τιις Κεeιvιίας Χαλ.ιίλιις οvομαj;όμε~·ος κ_αι εμάJ;οf,εv έως 8-ύο 

χιλιάitες Τούeκους εις ΤΟ xιueίov μου, εις Κu-θ-eέαγ, και έκοψε 

το αλεύeιv της Λευκοσίcις και έστειλε\' και ασκέeιv* εις 6αeόσια 

τιις αμμοχιύστου και εt!tοκίμασεv va τιιv κάμtι J;ά7Γrιιv, όμwς 

ε6οuλιί--θ-ιιv και δ'-εv ε&υηί-θ-rιv το ασκέeιΥ*' με ολίγοv καιeόv έστι

λεγ καγιά* του εις μιγτJ;έ.λλιι2 και εκά-θ-ιισε..- μεeικές ιιμέeες &ια 

γα έμπtι εις λευκοσία..- με χιλίοuς αv.ο-eιύποuς όμιυς &εv ε&rιvί-θ-ιιv 

ούτε αυτός' ύστεeης μεeικάς ιιμέeες ιίλ-θ-εv αυτός εις xoeίov 

Στeόf3ιλογ με χιλίους αv.ffeιύπους γα έ:μf3ιι εις Λευκοσίαv, ούτε 

αυτός /!Jεv ε&Ηvί-θ-ιιγ ύστεeιις μεeικόv καιeόγ ιίλ-θ-εv ο αυτός πάλιv 

με τα ττόπια * και εκά-θ-ισεv εις τιtχ Αγίαv Παeασκευιίv κατά. 

το γ /!teόμov τιις Ναλμαισού3 και επολέμαv τιιv λευκοσίαv, και τα 

πέ:eιf. χweία τα εμαeτrίeισεv τα ετηeά.vιισεv /!tια vα του 

κουf3αλούγ αλεύeια, vα του J;ιιμόvουv ψουμιά. vα του κουf3αλούv 

-θ-eουμπία και f.ίλα. και έ:Cfιιγεv ο γέ:eοvτας μου ο ιιγούμεvος κυe 

Παvάeετος και επάγιισεv εις Λάevακα, και επιίασα τα καeιί&ια * 
και το &ουλά.ππιιv* και το έστιισα εις τιιv αγλαvκιά.v, στο σπίτιv 

Παeασκευά, και εύγαλα το μετάf_,ιγ και μεeικές ιιμέ:eες cpο6ού

μεvος επάyιισα εις Κυ-θ-eέ:αγ εις το σπίτιγ του πατeός μου, και 

ηκούστηv πιυς ιίλ-θ-εv Πασιάς απάvιυ εις το γ Χαλιίλιιv J;oeπάv, και 

έipuγεv και αυτός vύκταv ιίλ-θ-εv εις Κυ-θ-eέ:α, και μετά &υό ιιμέ

eας ιικούσ-ffιιγ ΠWζ έcpυγεγ /!Jια vυκτός εις ΤΟ κ_άστeογ Tltζ 

κεeίvιιας, και εκλιίστιιγ μέσα εις αυτό • .: και 

6στeάτευσαγ οι άrD-ewπoι του Κεeγέλογλου οπού ιίλ-θ-οv μετά 

του Πασιά εις 6οιί-θ-ειάv του, και έμf3Ιικαv μέσα εις τιιv καϋμέvιιv 

Κυ-θεέαv έwς /!tιακόσιοι και ετσάκκισαv τες πόeτες τwv εκκλιι

σιιύv, και τοv άγιοv αμvόγ από τα αeτοifόeια τογ έeιιf,αv και 

2. Μιvτζέλλι: τουρκικό χωριό κοντά στn Λευκωσία. 
3. Ναλμαισός: Λεμεσός 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 40 

τοv καταπάτιισαv χαμαί οι σκιίλλοι' και ε-ιτιίecιγ τα υποστατικά 

τwv aγίwv Βκκλιισιιύv και τας εγύμvοσαv, και εyύpχοσαv και 

όλους τους χeιστιαvούς, τους ε-ττιίeαγ όλα τα μετάf,ια τους ο7τού 

εγειύeγιισαv εκιίvες τες nμέeες, τα σεvτοι.lκια τους -τα ετσάκκιι

σαv, και επιίeαγ όλα τα eουχικά τιυv γuvαικ..ιύv -τwv, και ε[η

-παe.ο-έvευσαv και &υό γυναίκες κοeασιί&ες' και έ-τσιι αψαηί.σαv 

τους' Μάιος μιτv, και ετeά6ιισαΥ ο Πασιάς όλον του το ασκέeιv 

εις ΤΗ. Υ κεeιί.vιαv και επολέμαv το Κάστeοv va -τrιάσιι ΤΟΥ ,toeπάv, 

και έος τοv αύγουστοv -τιιv ιιμέeαv τιις μεταμοeipιύσεwς, εμόeα

vεv* τοv' ο άγιος -θ-εός τοv Χαλιίλ και εf.,έ6ιιv* από το λουμπα

eιί 1(dt έμ6ιtΥ εις TltY 6άeκ..σχ Kdt επάγιισαγ μέσα εις ΤΟ κ..αeά6ιιΥ 

το τούeκικοv του Μαλεκιί και ε-πeόσ-πεσεv εις τογ κα-ιτετάvοι' και 

ο κα-ιτετάνον τον εf!tελέασεν και τογ -παeέf!tιυσεν εις χείeαν του 

Πασιά, και ε-πίασέν τον και ε-πάγιισαν οι f!tυό τους μέσα εις το 

κάστeοv ο Πασιάς, και εeότιιf,έν του τιιν ετίαv ό?rου εσιικόστιιν 

J;οeπάς και μετά ταύτα έvευσεν και τον έσι!pα[αγ και το ε-πιίeε 

το κεlpάλι του, ε-πίασεν και τον καγιάν* του εμιfe αχαμέτΗ και 

ετέeους f!tιύ&εκα και τους έlpεeεν εις Λευκοσίαν και τους έμ-πιι[εv 

εις τον μπάλλον, * και τους λοιπούς τους εχάλασεν, και έτJ;ιι 

πλέον ΤΙι\' κά-#ε ιιμέeαν εκeέμμαJ;εν πότε &εκα-τrέντε, πότε &έκα 

πότε πέντε, και έGαλλεν και εις τα τJ;εγκέλλια *, και εμάJ;οvεv 

έος ένα μtfvα J;οeπά&ες, και ε-ιτάγιισεv μετά ταύτα ο Πασιάς εις 

Σελέι!pκι-ια και ιισύχασεν ιι -πτιυχιί Κύ-πeοc;' και ιt. ετία τους J;οe

πάS'ες είναι αύτιι. 

6<ς τσuς aψf,y' (1763) ο Μοuχασ,<λ αγάς rJ;•<λ-Οσμάv ,;-ffε

λεv να -πιάσιι μιeιί_γ ΤΟΥ κά-θ-ε eαγιάγ σαeάvτα γgόσια, και επά

γι-ισεy ένας Χ" Βασίλιις α-πό τιιν Μιάν Μιιλιάν με γeάμματα τους 

Το-πάeχας εις Βασιλεύοuσαν και ιίλ-θεv ΒεJ;ιί.e ΤJ;ουχατάgιις με 

lpεeμάνιιv* παgαπάvιυ από τeιάντα γeόσια γα f-LH πλιιeιύσιt. ο 

κά-IJε χeιστιανός. αυτός και εJ;ιίταv α<pέκτιυς τα άΥο-IJεΥ, Gάλ

Λογτας ΤΟΥ ο ΧατJ;ιι-ΟσμάΥαγας Καλιυγιίgογλους α-ιτάγιu Υα τα 

-πιάσιι σωστά, έκαμεΥ τι6άνιο'* και εS'-ιάGασεν το lfεeμάνtιν ο 

ΒεJ;ιίg ΤJ;ουχατάeιις*, όμιυς &εv ε-πεέγτιισεv* το <f>εeμάvιο', και εις 

το οσ-πίτιογ όπου έγινεν το τι(Jάγιιγ με τέχvιιγ α-ποκάτι.u έeιι[εv 

τες Υευγές με τιιν στέγιιν και εκeέμvιισεv τους Αeχιεeείς ακάτιυ 
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και τους τέ:σσαeεις, και τους οeσελέτnσεv* και εuγέvοvτας με 

όλες τες σκόvες απάvιυ τους επάγιισαv εις το μεχκεμέv* και 

επeόσταf.εv ο lrlοuλλάς va έλ·θπ va κ.eι-f}Α κοvτά του αυτός' Και 

δ-εv εψαpιισεv ·nιv κerίσιιv και εκακ.ο!pάvιι του Μοuλλά και απο

ipάσισεv va τοv ιισκ_οτόσουv, και έτJ;ιι εκάψαv τιιv πόeταv του 

Σαeαγιού, και έμbιικαv μέσα και τοv εσκότwσαv και έτεeους 

δ-έκα οκτιύ αv.ffeιύπους ε&ικούς του, ασκέeιv* tίταv πεeισσόv 

επει&ιί ιίταv η -τταeαμοvιί τοιJ αγίου εv&ό[ου μεγαλομάeτueος 

Δ.ιιμιιτeίοU' έκτοτες έγιvεv αύτιι ιι αιτία και εσnκό-θπv το αυτό 

παvιιγΛeισv, εμ{]έvvιυvτας όλοv το ο-{}ομαvικόv πλιί-θος εις το Σα

eάγιοv άeπa[av κ_αι ΤΟΥ χaJ;vέv* κ_αι ΤΟΥ εγιομακλάτισαv, * χ._αι 
&ιά τούτο εύγαλαv όfΣιυ σαλγιί.Υιιv* ΤΟΥ κά-θε eαγιάv δ-εκ_ατέσ

σεeα γeόσια· και εις τους τ ούeκοuς, και δ-ια ταυτόΥ εκάκwσαΥ. 

αψf);;' (1767) εκιιμιί--θιο' ο τeισμακάeιστος Παϊσιος ο Αeχιε

πίσκοπος εις λάeΥακα και τοv εΥεταr!pί.ασαv εις ΆγιοΥ Λάl;αeοΥ, 

επειδ-ιί και τογ ε6ί.ασεΥ ο Χοιιδ-άς και τογ επιίeεv Υα του αλλά[n 

ΤΟΥ χαθάΥ, * ί.σwς και ιατeειJσιι ΤΟ~; ΤΟΥ εγταr!pί.ασεv ο Άγιος Πά
ψου κυe ΧeύσαΥ-θ-ος και μετά ταύτα εeχόμεyος του εις Λευκο

σέav nλ-fJαv οι Μιιτeσ;τολιτάδ-ες TWY ευλα6εστάτwγ lεeέwv και 

ΚλιιeικιύΥ, και εψόeεσαγ καψτάvιy* τοy Άγιοv Πάr!pου κύe Χeύ

σαv-θ-οv δ-ι' Λeχιεπί.σκοποΥ, και τοΥ άγιοΥ Κα--θιιγούμεvοv κύe Πα

Υάeετοv δ-ια Πάψου και τοΥ εχειeοτόΥησαv τοΥ κύe Παvάeετοv 

lα~υυαeί.ου ιδ-' εις τιο' 6κκλιισί.αv τιις Φαvεewμέvιις. 

6ις αυτές τες ιψέeες εκοιμιί-θ-ιο' και ο τeισμακάeιστος πα

τέeας μου παπά κύe Νικόλαος. άμποτες ο άγιος Θεός vα τοv 

κατατά[ιι εv σκιιvαί.ς TWY l!Jικαίwv. 

Και εις τους αψvιι' {1758} εχειeοτόηισεv με lεeoltιάκoYov ο 

μακaeίτιις ο Φιλό.fJεος Αeχιεπίσκοπος. 

6ις τους αψ{/1' {1762} εχειeοτόvιισεv με ο κύe Παϊσιος 

ΙεeομόΥαχοv εις το κοιμιιτιίeιοv. 

e,, τοuς aψfJ;'{1767) Φε6eouaeiσu 14 ο κύe Χeύσαrθσς 
εκέλεuσεΥ* με Οικοvόμοv του κιιμιιτιιeίου Παλλιοueγιοτιίσσnς. 
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θιc; τους αψο6' {1772) Mae-rίou ιj;' εκιιμιί-σω- ιι μιι-τέeα μου 

Αeyιιeιί· Του αυτού εις τες κε'εκtιμtί-θ-ιιv ο Πcιπι!ι λεόvτιος αu-τά

δ-ελι!pος του Μaκcιeιοτάτου. 

αψογ' {1773) lοω\ίου κ6' εκιιz.Ηί-θ-ιιv ο Τeισμακάeιστος Κιι

eιvιίας κύeιος XeιJσav-θac, μοuσικότατος Κε εf!Jόeεσει' καuτάηιv ο 

Κύe Σwιf>eόvιος λeχιμαχ&eίτης τους και τοv εχειeο-τόv~tσαγ 

Αeχιεeέav. 

θις -τους αψο&' lavouaeίou κ' cnrό-θ-avεv ο bασιλέας Σοuλ

τάv Μοuσταipάς, και εστά -θ-ιι Σοuλτάχ ο Χαμιίτιις, και Φεέfeοuα

eίσυ J;' ιψέea Παeaσκεuιί το ταχιίv ιίλ-θ-εv ι!pεeμάηv εις χείgας 
του !pυλάκτοeοc; -πις KιJπeou λχαμέτ Πασιd· γεvof-Lέvou τι6αvί9u 

ε1rέf.,cιv ....-όπια* &εκαπέΨιε. 

αψοε' {1775) louvίou από-θ-αvεv ο Μουχασιίλ Αγάς. Χ" Αλά
γας και εστά-θ-ιιv ο κκιαχαγιάς* -του ιψ..έeες σαeάΨτα και με τrο' 

-ττύeεf,ιv* α-ττό-8-αvε:γ και αυτός και εσ-τά-θ-ιιΥ ο χατJ;ιιμπακκrίς μιί

γες οκτιύ, και μετά τοιlτα ιiλ-θ-εv Μουχασιίλιις ο Ουσεtγ 1'J;ελε

-ττιίς. 

αψοJ;' 76eιου κb' εκιιμιί-(}ιιγ ο τeισμακάeισιος Κιται'ω" κύe 

Μακάeιος, και ΟκτωfJeίου 6' εχειeοτόγιισαγ τοv Δεuτεeει}ογτα 

Μελέτιογ αvεψιόl' lrfακαeιοτάτου &ια Μιιτeοπολίτιο' λάeγακος. 

aψoJ;' {1777) 7rάλι\' !Υfουχασιίλ αγάς ΧατJ;ιί !Υ!-ττακκιίς έι!pυ

γαγ εις τιιv Πόλι Ι' οι Λα-ττιι-θ-ηότες και έipεeαγ ιjJεeμάvια 6ασιλικά 

δ-ια τα vεeά τους, και μετά ολίγας ιιμέeας ιίλ--θ-αv άλλα Cfεeμά

vια και τους έ6αλαv εις τοΥ λάκκογ τιις Αμμοχιύστοu. 

αψοιι' {1778) και αύ-θ-ις Μουχασιίλ αyι!ις ο ΧατJ;ιί Μπακκιίς, 

έyειvεv και κα-ττ-πιιτJ;ιί-πασιις* εύγαλεv κατά τιιγ πόeταγ τΗς Πά

lpου έος χιλίοuς λάκκους γεeόγ, έκαμε τέσσαeιις μιίλους και 

-ττεeι6όλιv, και εστcί-θ-ιισαv τα γεeά τιις Λευκοσίας. 

αψο-θ-' Φε6eουαeίοu -θ-' εκιιμιί-θ-ιιv ο Χ" Σταυeο·ός υιός λοyιί 

χοeίου του αυτού' εις τε ε' εκιψιί-θ-ιιΥ ο Χ''Γιακουμtίς Λοyο·&έτιις 

Κeαμ6ιίς hfαϊou κιι' εκιιμιί·θιιv ιι _)(ατJ;ιι Α γ-θ-ούσα Χοeίου· lοuγίου 

J;'εκιιμιί-θ-ιιΥ ο Χ"Βασίλtις Γεωeyίοu. Οκτω6eίοu κ6' εκΙΙμΑ-θ-ιιl' ο 
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Αeχιμαvδ-eίτιις Κύeιος Γεeάσιμος Κu-θeειύτπς ο Άγιος .fJ-εός va 

τοv αvαπαύσιι εv κόλποις Α6eαάμ και Iσαάκ και Τακιύ6, εv τw 

χιueW τι.υv :5-ικαίιυv. Του αυτού κ-θ-' εκιιμιί.ffnv και ο Γεweγάκttς 

.Δeαγομάvος υιός Σακ._ελλαeίου. 

αψπ' {1780} αuγούστου εκιιμιί-θ-ιιv ο αυτάδ-ελipος του γέ:eο

vτός μου Χ'ΊwσΑ!pιις α ψπ-6' louγίou λ' εκιιμ.tί-θ-ιιv ο lάκ_wf5ος Ηγού

μεvος Αγίου Χeυσοστόμοu. ΊΌυ wαeόvτος XBόvou ΤΟΥ απεeασμέ

ΥΟΥ lavouάeιov ια' εκιιμιί-θπv ο Χ'ΊwσιUJΗις Δeαγομάvος Χαeϊτά_tιις. 

6,ς τους aψ7Γγ' (1783} Αυγούστου κγ' ειp.iγav ο' Άγω' 

Αeχιεeείς ο ΜακαeιWτατος Κύe Xeύσav-ffoς' και ο Πάipou Κύe 

Παvάeετος, και ο Κιτιαίwv Κύe Μελέτιος, και ο Κneιvίας Κύe 

Σwlfeόnoς και επάγιισαv εις Βασιλεύουσαv va κλαu-θ-ούv ·πιv 

7r-τ-wχίαv τwv Χeιστιαvιύv και όλιις τιις Κύπeου, οπού ·πιv εγύ

μvοσεv ο Χατj;ιί Μπακ._κιίς Μουχασιίλιις, με το vα εκά·θ-n.σεv οκτώ 

χeόvια Βαλιίς τιις Κύπeου, και τιιv εγύμvοσεv από ~αλούμια *, 

επίασεv και τους Αeχιεeείς κ._αι τους επιίeεv εκατόv πουγκία 

άσπeα κεeεμέv, * και μετά ταύτα εύeευσεv vα τους -θαvατιύσn, 
και έστειλε κατόπιν τους έος εκ._ατόv άe~ε* πώς ιίταv ~αλού

μιι&ες και όλος &ιόλου έγeαι!f>εv του Καπετάν πασιά vα τους 

-θ-αvατόσιι, και ε[ο&ίασε.v απάvw εις το ynvάτιιv* του έος &ύο 

χιλιά!!J-ες πουyyία άσπeα &ια vα ε[ώσn τελίος τους Αγίους 

Αeχιεeείς, vα κάμιι το πείσμα του, όμwς ο Παvάrα-θ-ος -θ-εός 

τους ελευ-θ-έewσεv, πλιίv ε[ο!!tεύ-θ-ιισαv έος χίλια πουyyία άσιreα, 

και παvτελιύς ε.yυμγιύ-θ-ιισαv οι Αeχιεeε.ίς μετά τwv εκκ.λιισιώv 

τους' εμεταχιιeιfστιιv και μεγάλους τeόπους και ε.πίασε.v όλους 

τους πeοεστούς τιις λευκοσίας με ι!f>ο6έeες και απιιλές μεγάλες 

κ._αι εκ._ά·θ-ιισαv bούλλες* και έστειλαν τες του Αγίου Οικου

μεηκού πώς τους Αeχιεeείς τιις Κύπeου !5-ια το ~αλούμιv όπου 

κάμvουv !5-εv τους .ffέλομεv, και μίαv ιύeαv το οyλιιyοeιύτεeοv vα 

μας εστιίλιις τιιv ά&ειαv και !5-ια πeοσταyιίv σας vα &ιαλέ[ιυμεv 

τέσσεeιις καλογέeοιJς va συσ-η[σwμεv vέους Αeχιεeείς' και έστει

λεν ο άγιος Οικουμενικός Κύe Γ ar5eufλ γeάμμαv και ε&ιώeι~εv 

τους λευκοσιάτες vα !5-ιαλέ[ουv τέσσεeεις Καλογέeους όποιους 

.-θ-έλουv vα τους σuσιιίσουv εις τοv τόπον τwv Αeχιεeέwv όσοv 

vα ιι&ούv -πώς vα -πεeάσιι Η uπό.fJ-εσις αύτιι· και έyιιvεΥ -πολλές 
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ifoeέc; συvά.fJ-eοισις τιuv Πeσεστι.ύv τιις Λευκοσίας εις τιιv Λeχιε

πισκ_οπιίv και ε&ιάλε[αv -τοv Κa-θ-ιιγούμεvοv lrlαχαιeά&ος Κύe lw

avvίκιov &-ια υποψιίipιοv -τιις Αeχιεπισκ.ο?πίς, και :3-ια τον -θ-eόvov 

λάevακος τοv Κύe Χeύσcη..(}-ογ Σκεuοipύλακαv .Αγίου ΛaJ;'άeou 

και &ι α ΤΟΥ -θ-eόvο\' Κεeυvίας ΤΟΥ έf, αexov του α υ-του -θ-eόvou 

Κύe lιua\-vίκ.ov' &ια -τοv -θ-eόvov τιις Πάipσυ εσύσιιισαv εμέvαv τοv 

αμαeτwλόv lιυακείμ. 

Και εστά.f}-ιιμεv μιίvες οκτώ εις τους -θ-eόvους τwv Αγίων 

Αeχιεeέιυv, όμιυς αvαμεταf.,ίv τιυv αυτιύv ιιμεeιύv τι !pο(Jέeες 8-εv 

[1-ας έ&ει[εv ο άvο-θ-εv Μπακκιίς &ια va. μας -παίevει άσ-πeα και 

ε-πιίeεv μας έος σαeά ΨTct 'ΠΟVγγία iJ-ιa Yct μας εuyάλει Jrl-πεeά τι α* 

έος -τοv Σε7Γτέf3eιοv τοv εvιίκιισαv και έστειλαν BεJ;ιie ΤJ;οuχατά

eιιv και ΤΟΥ επιίeαv εις -τιιv Βασιλεύουσα γ γα κeι-θ-ουv και μεeικοί 

άv-θ-ewποι έγeαψαv -τwv λγίwv λeχιεeέwv εις -τιιv Πόληv 7rιύς 

εσ-rα-θ-ιfκαμεv εχ-θ-eοί -τους και -τους εκα-τατeέχαμεv, και μάλι

στα &ιct vα ΤΟΥ εvτeοπιάσουΥ Kctι αυτόν έστειλα γ άΥ-θ-eιυ7rογ ΤΙtς 

Βασιλείctς κctι μctς έ6γctλεv ctπό τας χείectς του, κctι μας έσ-τει

λεν εf.όeισ-rους εις Αμμόχουσ-τοv. Μας έ.6αλεγ ο -τeι,tάeιις* μίαv 

ηz.ιέeαγ εις τct σί&εeα τους κα-θ-εvός είκοσι οκά&ες άλι1:σοv· και 

εκατέ6ασέv μctς και εις τογ λάκκοΥ και εκάμαμεv μέσα έf,ιι ιψε

eοvύκτια, κctι πλέοv εγeά ψαμεv κctι εκλαυ-θ-ιίκαμεγ εις -τους πeο

εσ-rούς τιις Λεuκοσίας, και έγeαψαv του λλαιί πεγιι Αμμοχού

στου κctι μctς έ6γαλεv, κctι πλέογ εσ-τα-θ-ιίκαμεv μέσα εις το καλέ 

τιις λμμοχούστοu έwς &ύο χeόγια· και με-τά ταύτα εκλάψαμεv 

&ιct γectμμάτιυv πολλές ίfοeές του Μακαeιοτά-του Αγίου Κύπeοu 

και μας ελυπιί-θ-ιιv και έγeαψεv εις Βασιλεύουσα ν και έίfεeεv -τwv 

α-θ-όwσιγ μας και -το ιτλάκκιο-* μας και μας ελευ-θ-έeιυσε..-, και 

έ&wσεv μας κctι αύ-θ-ις με μεγάλιιv τιιv τιμιίv τα μοvαστιίeια ιυς 

και πeότεeοv. 

(6wισιολιί Οικοuμεγικου Πατeιάeχου Πeοκοwίου) 

αψwε' (1785) εv μιιvί .Δεκεz.ι6eίιυ. lv&ικτιι{J\'ος &' 4&' 

αψτrιι' (1786) Φε6eουeίοu α' μας τιιv έipεeav εις τιιv 

Αμμόχουσ-rοv 



45 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ιψf, (1790} lσuΥίου &' Τeίτιιv 6eά&ιιΥ ιύeα Τeί-πι εκ._οιμιί-θ-ι-ιv 
ο αγιιύτατος γέgοΥτάς μου 'λγιος Πάιpου Κύeιος ΠαΥάeετος 

σιιιγ αυτοι) μιιτeόπολιΥ και τοv εvτα!pίασαv εις τοv Άγιοv 

Θεό&weοv στο Κτιίμav· Ο -παvάγα-θ-σς Θεός va τοΥ κατατάf.,ει εv 

κόλποις Α6eαάμ και Iσαάκ εγ τιυ xoeW Tl.UY !Υικαίwv· και αvτ' 

α.uτού εχειeοτόvtισαv Μιιτeοπολίτιιv Πάι!pου τοΥ -πewτοσύγ

γελλοv Σταυeού Ομό&ου Κύgιοv Σwι!peόvιov louyίou κ}Υ'. 

ιψuα {1791} Αυγοιlστου ~υι' έδ'-οσεv το κοιvόv χ_eέος ο 

τeισμακάeιστος άγιος Κtιeιvίας κος κος Σwlf>eόvιoς. ο -παvάγa-θ-ος 

Θεός άμ-ποτες va ΤΟ\' κατατάf,ιι εv τw χοeιύ τwv !5-ικαίwΥ. Και 

Oκτwbeίou ε' εχειeοτόηισεv ο άγιος Αgχιεπίσκοπος Κύπeοu 

)(eύσαv-θ-ος τοΥ αυτού λgχιμαγ!!Jeίτιιv κύe 6uγέγειοv άγιοv Κυeιι

vίας. 

και συνεχίζει να γράφει ο Ιωακείμ μέχρι το 1791 οπότε και σταματά για να 
συνεχίσει ο διαδοχός του Ευγένειας. Δεν ξέρουμε, όμως μπορούμε να εικά· 

σουμε το γιατί ... είτε γιατί περιιiλθε σε βαθειά γπρατειά είτε γιατί «έδοσεν το 
κοινόν χρέος» για να χρnσιμοnοιιiαουμε τn γλώσσα του ίδιου του Ιωακείμ ... 

Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ι. Μυριανθόπουλου «Χατz:nvεωργάκις Κορνέ

σιος, Ο διερμnνεύς τnς Κύπρου 1779-1809» tiταν το έναυσμα για αυτti τn nερι
διάβασn, σ' ένα στ' αλtiθεια ξεχασμένο, άγνωστο χώρο. Διαβάζοντας το Χρονικό 

του Ιωακείμ παρακινtiθnκα αρχικά, από τnν επιθυμία να το παραθέσω για χάρπ 

των αναγνωστών του περιοδικού. Όμως έπρεπε να ενταχθεί μέσα στο χρόνο και 

στο χώρο που διαδραματίστnκαν τα γεγονότα. και άρχισε n αναζιiτnσn nnγών, n 
έρευνα στο βιβλιοπωλείο ΜΑΜ με βοtiθεια τnς κας Θέλμας Μιχαnλίδου, στnν 

Κυnριακti Βιβλιοθtiκn, στn Βιβλιοθtiκn Ιδρύματος Αρχ. Μακαρίου Γ. Όσο 

περισσότερο ερευνούσα, τόαο περισσότερα μάθαινα. ΑΦιέρωσα ώρες στnν 

έρευνα, αλλά συνάμα και απόλαυσα ώρες αναδnΦίζοντας επιστολές και 

κείμενα. 

Ας με συγχωρέσει ο αναγνώστnς αν αυτti n διαδρομti tiταν κουραστικιi και 
λεπτομερtiς, όσες όμως λεπτομέρειες παραθέτονται tiταν αναγκαίες για να 

στnθεί το ακnνικό του Χρονικού και τnς δράσnς του Ιωακείμ του Κυθnρίου ... 

Τελικά άξιζε αυτti n διαδρομti! 




