KωστÉς Kοκκινόφτας
O APXIEΠIΣKOΠOΣ KYΠPOY XPYΣANΘOΣ (1767-1810)
Συµπληρώνονται φέτος 200 χρόνια àπό τόν θάνατο ëνός àπό τούς
σηµαντικότερους Kύπριους \AρχιερεÖς τ΅ν χρόνων τÉς Tουρκοκρατίας, τοÜ
\Aρχιεπισκόπου Xρυσάνθου (1767-1810), ï ïποÖος κατά τή διάρκεια τÉς µακρÄς
àρχιερατείας του âπιτέλεσε ≤να πολύπλευρο âθνικό καί âκκλησιαστικό öργο. ^O
Xρύσανθος γεννήθηκε γύρω στό 1725 στό χωριό TρεÖς \Eλιές τÉς Mαραθάσας καί
àνÉκε σέ γνωστή ο¨κογένεια τÉς περιοχÉς, µέλη τÉς ïποίας àνÉλθαν àργότερα σέ
àρχιερατικούς θρόνους, ¬πως οî àνεψιοί του MητροπολÖτες Kιτίου Mελέτιος A΄
(1776-1797) καί Xρύσανθος (1797-1810), καθώς καί ï µικρός àνεψιός του,
\Eθνοµάρτυρας Μητροπολίτης Πάφου Χρύσανθος (1805-1821). Mέλος τÉς €διας
ο¨κογενείας καί àνεψιά τοÜ \Aρχιεπισκόπου qταν âπίσης ™ Μαρουδιά Παυλίδη,
σύζυγος τοÜ Δραγουµάνου Χατζηγεωργάκη Κορνεσίου, ï ïποÖος δέσποζε στή ζωή
τοÜ νησιοÜ στά τέλη τοÜ 18ου α¨ώνα καί στίς àρχές τοÜ 19ου.
\Aρχικά, ï µετέπειτα \Aρχιεπίσκοπος νυµφεύτηκε καί àπέκτησε ≤να γιό, τόν
Μιχαήλ, âκδότη τό 1801 τÉς Aκολουθίας τοÜ ^Aγίου Θεράποντος. Μετά, ¬µως, τόν
θάνατο τÉς γυναίκας του îερώθηκε καί τό 1762 âξελέγη στόν µητροπολιτικό θρόνο
Πάφου. \Aκολούθως, τό 1767, àνÉλθε στόν àρχιεπισκοπικό θρόνο, ¬που •πηρέτησε
µέχρι τό 1810 καί àνεδείχθη σέ ≤να àπό τούς πλέον àξιόλογους îεράρχες τÉς
KυπριακÉς \Eκκλησίας: âνδιαφέρθηκε γιά τήν πνευµατική πρόοδο τ΅ν πιστ΅ν,
àνακαίνισε µεγάλο àριθµό âκκλησι΅ν καί µοναστηρι΅ν, âξέδωσε àκολουθίες ^Aγίων,
¥δρυσε ëλληνικό σχολεÖο στή Λευκωσία καί àνέπτυξε σηµαντική ποιµαντική δράση.
Oî συνθÉκες πού âπικρατοÜσαν στήν Kύπρο τήν περίοδο τÉς àνάληψης τ΅ν
àρχιερατικ΅ν του καθηκόντων qταν τραγικές: àφορία τÉς γÉς, γενική δυστυχία καί
πείνα, δραµατική µείωση τοÜ πληθυσµοÜ àπό τήν πανώλη τοÜ 1759 καί ™
κακοδιοίκηση τ΅ν \Oθωµαν΅ν συνέθεταν ≤να çδυνηρό σκηνικό µέ τροµακτικές
âπιπτώσεις στή ζωή τ΅ν κατοίκων. Σέ αéτά προστέθηκε µερικά χρόνια àργότερα καί
™ àπάνθρωπη διακυβέρνηση τοÜ τοπικοÜ διοικητÉ XατζηµπακκÉ àγÄ, πού µέ
σωρεία âγκληµάτων καί αéθαιρεσι΅ν, âπιβολή βαρύτατης φορολογίας καί ôγρια
âκµετάλλευση, καταδυνάστευε τόν τόπο. ^O Xρύσανθος χειρίστηκε τά προβλήµατα
αéτά µέ νηφαλιότητα καί δυναµισµό καί κατάφερε µέσα σέ âξαιρετικά àντίξοες
συνθÉκες νά âπιλύσει τά περισσότερα. E¨δικότερα, γιά τήν àπαλλαγή τοÜ τόπου àπό
τόν XατζηµπακκÉ χρειάστηκε νά àναχωρήσει κρυφά, µαζί µέ τούς ôλλους Kύπριους
\AρχιερεÖς καί τόν ^Hγούµενο Kύκκου, γιά τήν Kωνσταντινούπολη, ¬που µετά àπό
πολλές περιπέτειες καί âπιτυχηµένες διαβουλεύσεις âπιτεύχθη ™ âκδίωξη τοÜ
τυράννου.

^O Xρύσανθος àντιµετώπισε σέ àκόµη δύο περιπτώσεις τούς \Oθωµανούς, οî
ïποÖοι εrχαν àντιδράσει δυναµικά στήν αéξανόµενη πολιτική ¨σχύ τÉς \Eκκλησίας
τÉς Kύπρου. ^H πρώτη àνάγεται στό öτος 1799, ïπότε ξεσηκώθηκαν οî «Γενίτσαροι,
\AρναοÜτες και \Aλβανοί», οî ïποÖοι στράφηκαν âπίσης καί âναντίον τÉς
âκκλησιαστικÉς îεραρχίας, àλλά ¬µως âξουδετερώθηκαν σύντοµα, µετά àπό
παρέµβαση ‰Aγγλου ναυάρχου. ^H δεύτερη öλαβε εéρύτερες διαστάσεις καί
àπειλήθηκε ôµεσα ™ ζωή τόσο τοÜ ¨δίου τοÜ \Aρχιεπισκόπου, ¬σο καί τοÜ
Δραγουµάνου Xατζηγεωργάκη, ™ δύναµη καί ™ âπιρροή τοÜ ïποίου στήν τοπική
διοίκηση εrχε προκαλέσει τήν àντιπάθεια καί τόν φθόνο τ΅ν âξεγερθέντων
Mουσουλµάνων τÉς Kύπρου. Tελικά, κατεστάλη καί αéτή, µετά àπό παρέµβαση τοÜ
O¨κονόµου τÉς \AρχιεπισκοπÉς καί µετέπειτα διαδόχου τοÜ Xρυσάνθου,
\Eθνοµάρτυρα \Aρχιεπισκόπου KυπριανοÜ (1810-1821), καί τήν öλευση στρατιωτικοÜ
àποσπάσµατος àπό τή Mικρά \Aσία. ^Ωστόσο, συσσώρευσαν µÖσος καί àντιπάθειες
âναντίον τ΅ν δύο πόλων ¨σχύος τ΅ν Xριστιαν΅ν, Δραγουµάνου καί \Aρχιεπισκόπου,
καί συνέτειναν, µερικά χρόνια àργότερα, στήν καρατόµηση τοÜ πρώτου τό 1809 καί
στήν öκδοση διατάγµατος âξορίας τοÜ δευτέρου, τό 1810.
Kατά τή διάρκεια τÉς àρχιερατείας του, ï Xρύσανθος âπικέντρωσε µεγάλο
µέρος àπό τίς δραστηριότητές του στήν καλλιέργεια τοÜ âκκλησιαστικοÜ
φρονήµατος τοÜ λαοÜ καί φρόντισε µέ âγκυκλίους καί παραινετικά γράµµατα γιά
τήν πνευµατική του àνάταση. Σώζονται àρκετά àπό αéτά, πού àναφέρονται ε€τε σέ
θέµατα âκκλησιαστικÉς τάξεως, ε€τε σέ πνευµατικά ζητήµατα, τά ïποÖα
àπασχολοÜσαν τήν \Eκκλησία τÉς âποχÉς. \Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται
συνοδικές àποφάσεις, µέ τίς ïποÖες âπικρίνονταν πολλά ôτοπα, πού συνέβαιναν στά
µοναστήρια, καθώς καί ôλλες, πού συνέστηναν τήν κοσµιότερη τέλεση γάµων καί
µεριµνοÜσαν γιά τήν äθική προαγωγή τ΅ν πιστ΅ν. \Eπίσης, σώζονται âγκύκλιοί του,
µέ τίς ïποÖες καλοÜσε τούς πιστούς νά µετέχουν, µετά àπό κατάλληλη
προετοιµασία, στό µυστήριο τÉς θείας κοινωνίας καί νά ζοÜν µέ ε¨λικρινή µετάνοια,
φροντίζοντας τά τυχόν περισσεύµατά τους νά δαπαν΅νται σέ φιλανθρωπίες καί
âλεηµοσύνες καί ùχι σέ περιττές πολυτέλειες καί σπατάλες.
^O Xρύσανθος âργάστηκε àκόµη γιά τή διάσωση àπό τή φθορά καί τήν
καταστροφή τ΅ν Mον΅ν καί τ΅ν âκκλησι΅ν τοÜ νησιοÜ, πού κινδύνευαν ôµεσα,
âξαιτίας τ΅ν συνθηκ΅ν âξαθλίωσης, στίς ïποÖες εrχε περιέλθει ™ Kύπρος. Στόν
«Kτηµατολογικό Kώδικα» τÉς \AρχιεπισκοπÉς σώζεται κατάλογος µέ 81 âκκλησίες
καί µοναστήρια, πού µέ τή βοήθεια καί µέριµνά του àνακαινίσθηκαν ¦
àνοικοδοµήθηκαν âκ βάθρων µέχρι τό 1795, πού σταµατÄ ™ καταγραφή. Tό öργο
αéτό παρουσίαζε âξαιρετικές δυσκολίες, àφοÜ, âκτός àπό τήν âξεύρεση πόρων,
χρειαζόταν öντονη διπλωµατική δραστηριότητα, γιά νά âξασφαλισθεÖ ™ àπαραίτητη
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öγκριση τ΅ν \Aρχ΅ν γιά τήν âπιτέλεσή του. \Aνάµεσα στίς Mονές πού
àνακαινίσθηκαν ¦ àνοικοδοµήθηκαν περιλαµβάνονται αéτές τ΅ν ^Aγίων
^Hρακλειδίου, Παντελεήµονος \AχερÄ, Nεοφύτου τοÜ \Eγκλείστου, Σπυρίδωνος,
καθώς καί âκκλησίες σέ πολλά χωριά καί πόλεις τοÜ νησιοÜ, γεγονός πού συνέτεινε
στήν τόνωση τοÜ θρησκευτικοÜ συναισθήµατος τ΅ν κατοίκων, οî ïποÖοι στά
âκκλησιαστικά περιβάλλοντα τ΅ν Mον΅ν καί στή λειτουργική ζωή τÉς \Eκκλησίας
ε≈ρισκαν àποκούµπι καί âνίσχυση γιά νά àντιµετωπίζουν τίς δυσκολίες τÉς ζωÉς.
Γιά τόν €διο λόγο, µέ πρωτοβουλία καί δαπάνες του âκδόθηκαν âπίσης διάφορα
âκκλησιαστικά βιβλία στή Bενετία, ¬πως ™ \Aκολουθία τ΅ν ^Aγίων ^Hρακλειδίου
(1774), Mνάσωνος (1774), Nεοφύτου (1778), \Aναστασίου, Xαρίτωνος, Aéξεντίου,
Kενδέου, EéαγγελιστοÜ ΛουκÄ, ΔηµητριανοÜ καί µάρτυρος Kωνσταντίνου (1779),
KασσιανοÜ (1787), Θεράποντος (1801), τό βιβλίο τοÜ Θεόφιλου Kορυδαλλέα «E€σοδος
φυσικÉς àκροάσεως κατ’ \Aριστοτέλην» (1779) καί ôλλα.
^O Xρύσανθος âργάστηκε âπίσης µέ ζÉλο γιά τή διάδοση τοÜ θείου λόγου καί
τήν âνίσχυση τÉς ëλληνικÉς âκπαίδευσης στό νησί, ¬που προσκάλεσε, γύρω στό
1774, τόν λόγιο - îεροκήρυκα µοναχό Προκόπιο τόν Πελοποννήσιο, καθώς καί τόν
Kρητικό διδάσκαλο Γεράσιµο, µετέπειτα Mητροπολίτη Θεσσαλονίκης (1788-1810) καί
Xαλκηδόνος (1810-1820), ï ïποÖος âργάστηκε στήν ^Eλληνική Σχολή, πού ï
\Aρχιεπίσκοπος ¥δρυσε στή Λευκωσία. \Aργότερα, ¬µως, ™ Σχολή αéτή öκλεισε,
âξαιτίας τ΅ν îστορικ΅ν περιπετει΅ν τοÜ τόπου, ïπότε àµφότεροι, Προκόπιος καί
Γεράσιµος, àναχώρησαν àπό τήν Kύπρο, ï δέ Xρύσανθος τήν âπαναλειτούργησε τό
1808, µετά àπό γενναία ε¨σφορά 10.000 γροσίων τοÜ Xατζηγεωργάκη, σέ ο¨κία πού
προσέφερε κάποιος ^Iεροµόναχος çνόµατι \Iωαννίκιος.
Στό µεταξύ, τά πολιτικά γεγονότα στήν Kύπρο καί στήν \Oθωµανική
αéτοκρατορία στά τέλη τÉς πρώτης δεκαετίας τοÜ 19ου α¨ώνα συνέτειναν στήν
àποδυνάµωση τÉς ¨σχύος τÉς KυπριακÉς \Eκκλησίας καί ïδήγησαν στήν
καρατόµηση τοÜ Xατζηγεωργάκη, τό 1809. \Aκολούθησε, τόν Mάιο τοÜ àµέσως
ëπόµενου χρόνου, ™ âξορία τοÜ Xρυσάνθου καί τοÜ στενότερου συνεργάτη του,
Mητροπολίτη Kιτίου Xρυσάνθου, στήν Eûβοια, ¬που καί àπεβίωσε àπό τίς
ταλαιπωρίες καί τίς κακουχίες, τήν 1η Σεπτεµβρίου τοÜ 1810.
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