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Πρώην Επίτροπος Παιδείας, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας, Νεολαίας 

και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γνωρίζω τον Αντώνη Κωνσταντίνου από το 1975, όταν παντρεύτηκε με 
τη Νάσω, μια πολύ ικανή και αγαπητή υπάλληλο εκείνη την εποχή του 
ΚΕΜΑ, της εταιρίας ερευνών του συζύγου μου. Η γνωριμία μας εξελίχθηκε 
σε φιλία όταν το 2008 διορίστηκα Επίτροπος της EE και εγκαταστάθηκα, 
έστω και προσωρινά, για μερικά χρόνια, στις Βρυξέλλες, όπου εργαζόταν 
και ο Αντώνης – κατείχε θέση διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. 
Ο Αντώνης και η Νάσω ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που μου τηλεφώνη-
σαν και προθυμοποιήθηκαν να με βοηθήσουν εκείνη την περίοδο της προ-
σαρμογής και φυσικά διατηρήσαμε στενές φιλικές σχέσεις όσο παρέμεινα 
στις Βρυξέλλες.

Θεωρούσα ανέκαθεν τον Αντώνη ένα ικανότατο υψηλόβαθμο στέλεχος 
της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας και μετέπειτα της Ευρωπαϊκής Δημό-
σιας Διοίκησης, με αντικείμενο εργασίας τη γεωργία και την αγροτική ανά-
πτυξη. Εντούτοις η περιέργεια, η φιλομάθεια, η πνευματική ανησυχία και 
η έντονη επιθυμία του να εξερευνήσει νέους τομείς, να αναζητήσει νέους 
ορίζοντες και να εκφράσει άποψη για ένα σωρό θέματα πέρα από το πεδίο 
της επαγγελματικής του δράσης ήταν πάντα έκδηλες.

Όταν ο Αντώνης αφυπηρέτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν 
από τρία περίπου χρόνια, κάποιος θα ανέμενε να τον δει να ξεκουράζεται 
και να απολαμβάνει τα παιδιά και τα εγγόνια του. Ωστόσο ως ανήσυχο 
πνεύμα αναζήτησε αμέσως νέους ορίζοντες και καινούργιες ενασχολήσεις. 
Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει, έλεγε, πότε ένα κεφάλαιο της ζωής του 
κλείνει και να μην κοιτάζει πίσω. Κατά τις κοινωνικές μας συναντήσεις τον 
άκουγα με ενδιαφέρον να μιλά για τις νέες, εντελώς διαφορετικές του δρα-
στηριότητες: μεταξύ άλλων την ιστορική έρευνα με απώτερο στόχο τη συγ-
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γραφή ενός βιβλίου για την περίοδο του Μεσαίωνα και την επίδρασή της 
στη διαμόρφωση της γεωγραφικής ιστορίας της Κύπρου. Ξεκίνησε αυτή 
την προσπάθεια για να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα για το χωριό και 
την περιοχή από την οποία κατάγεται και για να διερευνήσει σε βάθος την 
προέλευση και την ιστορία ενός από τα αρχαιότερα κρασιά του κόσμου, 
που αναφέρεται από τον Όμηρο ως το «γλυκό κρασί της Κύπρου», αυτό 
που η Κύπρος έχει πλέον κατοχυρώσει στην ΕΕ, την κουμανδαρία.

Πιστεύω πως πολλοί άνθρωποι που υπήρξαν δραστήρια και ικανά μέλη 
της κοινωνίας, όπως ο Αντώνης, κουβαλούν μια σημαντική παρακαταθή-
κη γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων που δεν πρέπει να τις αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες. Αντίθετα πρέπει να τις αξιοποιούν και, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, να τις θέτουν στην υπηρεσία της κοινωνίας για το κοινό καλό. 
Ο Αντώνης αυτό έπραξε. Από τη στιγμή που αισθάνθηκε την επιθυμία 
να ερευνήσει τα δύο προαναφερθέντα αντικείμενα, δεν είχε άλλη επιλογή 
από το να προχωρήσει. Και το έκανε με ζήλο και ενθουσιασμό. Θεωρώ 
πως το αποτέλεσμα αυτής της επίπονης εργασίας και έρευνας δικαιώνει 
την προσπάθειά του. Κατέληξε στη συγγραφή ενός ενδιαφέροντος και με 
πολλές πληροφορίες βιβλίου, που συμπληρώνει τις γνώσεις μας για την 
ιστορία της Κύπρου, ιδιαίτερα της περιόδου της Φραγκοκρατίας. Όσον 
αφορά την κουμανδαρία, το αγαπημένο σε όλους μας γλυκόπιοτο κρασί 
της Κύπρου, το βιβλίο αυτό φέρνει στο φως σημαντικά νέα στοιχεία, απο-
δεικνύοντας πόσο στενά συνδέεται με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις 
παραδόσεις του τόπου μας.

Η ιστορία ενός τόπου, αλλά και οι γνώσεις μας για τον πολιτιστικό του 
πλούτο, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά του συμπληρώνονται σιγά 
σιγά σαν ένα μεγάλο παζλ από ανθρώπους που έχουν όρεξη να ερευνήσουν 
και να γράψουν. Νιώθω λοιπόν απεριόριστο θαυμασμό για τον Αντώνη και 
για τη δουλειά του και τον ευχαριστώ που συνέβαλε στον εμπλουτισμό των 
γνώσεών μας προσθέτοντας πολλές ψηφίδες στο μωσαϊκό της ιστορίας του 
τόπου μας. Το βιβλίο του Αντώνη έρχεται ακόμα να συμβάλει κατά τρόπο 
αξιόλογο στην ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 
και της ευρύτερης οικογένειας στην οποία ανήκει, της Ευρώπης, την οποία 
ο ίδιος υπηρέτησε με ενθουσιασμό και πάθος.

Λευκωσία, Καλοκαίρι 2015



ΠρόΛόγόσ τόυ υΠόυργόυ γέΩργίασ,
αγρότίκΗσ αναΠτυΞΗσ καί ΠέρίβαΛΛόντόσ 

τΗσ κυΠρίακΗσ ΔΗΜόκρατίασ

Η παράδοση, ο πολιτισμός και η ιστορία κάθε λαού αποτελούν τις ρίζες 
του, τις βάσεις στις οποίες στηρίζονται το παρόν και το μέλλον του. Αυτά 
λοιπόν τα αγαθά πρέπει να φροντίζουμε να τα διατηρούμε ζωντανά. 

Αυτό ακριβώς πράττει και ο Αντώνης Κωνσταντίνου με το εν λόγω σύγ-
γραμμα, που απαρτίζεται από δύο βιβλία: «Κουμανδαρία, μια νέα ιστο-
ρική και γεωγραφική θεώρηση» και «Σιλίκου και Συρκά, ο κρασότοπος 
των μεσαιωνικών ρηγάδων και των Ιπποτών του Τάγματος του Ξίφους». 
Μεριμνά για τη διαφύλαξη των παραδόσεων και τη μεταβίβασή τους στις 
επόμενες γενιές. 

Ο φίλος Αντώνης, γλαφυρά και εμπεριστατωμένα, φωτίζει πτυχές της 
ιστορίας μας, βοηθώντας όλους εμάς να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο και 
την παράδοσή μας. Έχοντας ταυτίσει το όνομά του με τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη της πατρίδας μας, προσφέρει τώρα σε όλους μας, μέσω 
του συγγραφικού του έργου, τη συσσωρευμένη γνώση πολλών χρόνων. 

Η Κύπρος βρίθει από ιστορίες, μύθους, ήθη και έθιμα τα οποία καλού-
μαστε να ανακαλύψουμε εκ νέου. Οφείλουμε να κάνουμε κτήμα μας όλα 
αυτά που αποτέλεσαν τις ρίζες του λαού μας μέσα στους αιώνες σε τούτο 
τον ευλογημένο τόπο. Το βιβλίο του Αντώνη Κωνσταντίνου έρχεται να 
ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν διάφοροι φορείς τα τελευταία 
χρόνια για την ανάδειξη, την προβολή και την προστασία της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, ενός εκ των πολυτιμότερων θησαυρών μας. Είμαι βέβαι-
ος ότι, αφού διαβάσει κάποιος τη συγκεκριμένη έκδοση, θα αντιληφθεί ότι 
έγινε πιο πλούσιος. Γι’ αυτή του τη συμβολή θα ήθελα να συγχαρώ θερμά 
τον συγγραφέα και να του ευχηθώ να συνεχίσει με ζήλο το δημιουργικό του 
έργο.

Νίκος Κουγιάλης
Λευκωσία 2015



ΠρόΛόγόσ τΗσ γένίκΗσ ΔίέυΘυντρίασ 
τόυ υΠόυργέίόυ ΠαίΔέίασ καί ΠόΛίτίσΜόυ 

τΗσ κυΠρίακΗσ ΔΗΜόκρατίασ 

Η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας είναι ίσως το 
μοναδικό αντίδοτο στην επιδημία του ευδαιμονισμού και της πολιτιστικής 
ομογενοποίησης της εποχής μας. Η ιστορία, οι παραδόσεις, οι ρίζες κάθε 
λαού αποτελούν το εφαλτήριο για τη σύγχρονη δημιουργικότητα. 

Ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι μια αστείρευτη πηγή πλούτου, που έχου-
με αφήσει αναξιοποίητη σε μεγάλο βαθμό. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλούτου αυτού δεν έχουν αποθησαυριστεί σε 
ολοκληρωμένα πονήματα και κινδυνεύουν να χαθούν. Το πεδίο των δρα-
στηριοτήτων και των εκδηλώσεων που καλύπτει ο λαϊκός πολιτισμός είναι 
ευρύ, έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου και μόνο η γραφίδα του 
χαλκέντερου και επιδέξιου ερευνητή/αναλυτή μπορεί να τις ανασύρει και 
να τις διασώσει. 

Ως κράτος-μέλος της ΕΕ, η Κύπρος καλείται να διατηρήσει την πολιτι-
στική ιδιοπροσωπία της και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
την καθιστούν σημαντική ψηφίδα στο μωσαϊκό των λαών και των πολιτι-
σμών της Ευρώπης. Για να γίνει αυτό, επιβάλλεται να διαφυλάξουμε την 
πολιτιστική μας κληρονομιά.

Τα βιβλία του φίλου Αντώνη Κωνσταντίνου «Κουμανδαρία, μια νέα 
ιστορική και γεωγραφική θεώρηση» και «Σιλίκου και Συρκά, ο κρασότοπος 
των μεσαιωνικών ρηγάδων και των Ιπποτών του Τάγματος του Ξίφους» 
συνιστούν μια πολύτιμη συμβολή στην προσπάθεια ανάδειξης της παράδο-
σης, διατήρησης των ηθών και των εθίμων και προβολής της ιστορίας και 
του πολιτισμού της πατρίδας μας. Ο Αντώνης Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο 
της πολυετούς ενασχόλησής του με θέματα γεωργίας και αγροτικής ανά-
πτυξης του τόπου μας, έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα και έχει αποτυπώσει 
τα ευρήματα, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στην πολυσέλιδη αυτή έκ-
δοση. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που μαρτυρά την πολύ σοβαρή και 
επιστημονική δουλειά του συγγραφέα/ερευνητή, ο οποίος έφτασε σε αυτό 
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το εξαιρετικό αποτέλεσμα μελετώντας σε βάθος το αντικείμενό του και 
αναζητώντας τεκμήρια ακόμα και από την περίοδο του Μεσαίωνα. 

Συγχαίρω θερμά τον Αντώνη Κωνσταντίνου και του εύχομαι να συνε-
χίσει τη σπουδαία προσπάθειά του, που μας κάνει όλους περήφανους για 
την καταγωγή μας και την αξιομνημόνευτη παράδοσή μας. 

Αίγλη Παντελάκη
Λευκωσία 2015



ΠρόΛόγόσ τόυ συγγραφέα

Καμιά φορά ξεκινάμε να γράψουμε ένα απλό και σύντομο σημείωμα και 
στην πορεία μάς συνεπαίρνουν ο οίστρος της δημιουργίας και ο ενθουσια-
σμός που απορρέει από την έρευνα και την ανακάλυψη και καταλήγουμε 
σε μια «διατριβή». Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του βιβλίου που κρα-
τάτε στα χέρια σας. Ο συγγραφέας ξεκίνησε να γράψει δύο σύντομα τε-
τράπτυχα. Το πρώτο αφορούσε την ιστορία της κυπριακής κουμανδαρίας, 
του αρχαιότερου ίσως κρασιού στον κόσμο με προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης, και το δεύτερο τη διαχρονική εξέλιξη και πορεία ενός μικρού 
χωριού στην ημιορεινή Λεμεσό από το οποίο τυγχάνει να έλκει την κατα-
γωγή του. 

Στην πορεία της εργασίας το πρώτο θέμα μετατράπηκε σε μια μελέτη 
που φιλοδοξεί να ανατρέψει την καθιερωμένη αντίληψη για την οινοποιία 
της Κύπρου το Μεσαίωνα και για την ίδια την ονομασία κουμανδαρία. Το 
δεύτερο θέμα αποτέλεσε ένα είδος γεωγραφικής ιστορικής μελέτης, που 
επικεντρώνεται μεν σε έναν συγκεκριμένο χώρο (μικρο-επίπεδο), αλλά σκια- 
γραφεί ταυτόχρονα την ιστορία ολόκληρης της Κύπρου (μακρο-επίπεδο) 
υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση. 

Το μικρό σήμερα χωριό Σιλίκου (ή Σιλίκα από το λατινικό Cilicia) και 
ο φράγκικος μεσαιωνικός οικισμός της Συρκάς ή Συρίας (Siria) που εγκα-
ταλείφθηκε μετά την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης αναδεικνύονται 
μέσα από το κείμενο σαν μια μικρή θεατρική σκηνή της κυπριακής ιστο- 
ρίας όπου εκτυλίσσεται σε μικρογραφία το ιστορικό δράμα αυτού του τό-
που. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στη Σιλίκου έχει βρεθεί, για πρώτη 
φορά σε κυπριακό έδαφος, το έμβλημα του βασιλικού Τάγματος του Ξί-
φους (βλ. εξώφυλλο), το οποίο για αιώνες αντιπροσώπευε την απόλυτη 
αφοσίωση στη διατήρηση του βασιλείου της Κύπρου (και της ανεξαρτησί-
ας της κατά κάποιο τρόπο). 

Το έναυσμα για τη συγγραφή του εν λόγω βιβλίου έδωσε η ίδρυση στην 
πανέμορφη αυτή ημιορεινή κοινότητα ενός μικρού αλλά καθ’ όλα αξιόλο-
γου θεματικού μουσείου αφιερωμένου στην κουμανδαρία, το γλυκόπιοτο 
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κρασί της Κύπρου, που υμνήθηκε όσο κανένα άλλο μέσα στους αιώνες. Το 
μουσείο στεγάστηκε σε ένα παραδοσιακό αρχοντικό, όπου παλαιότερα κα-
τοικούσε η οικογένεια του πατέρα του σημερινού προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος προσκλήθηκε και τέλεσε τα 
εγκαίνιά του τον Ιούνιο του 2014. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Κώστας Πολλής (που τυγχάνει να είναι αδερφός μου) μου ζήτησε να 
βοηθήσω στη συγγραφή κάποιων κειμένων για την ενημέρωση των επισκε-
πτών του μουσείου και όσων ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τη 
διαχρονική εξέλιξη της ιστορικής αυτής κοινότητας.

Ο σπόρος δεν μπορούσε να πέσει σε πιο γόνιμο έδαφος. Η ιδέα για 
μια τέτοια μελέτη τριγυρνούσε στο μυαλό μου πάνω από 30 χρόνια, χωρίς 
ποτέ να βρω την ευκαιρία να την υλοποιήσω. Μάζευα όμως στοιχεία και 
πληροφορίες, σκοπεύοντας να τις αξιολογήσω εν ευθέτω χρόνω. Το βα-
σικό μου κίνητρο δεν ήταν τόσο η μεγάλη μου αγάπη για τον τόπο στον 
οποίο γεννήθηκα, ούτε η έφεσή μου στις ιστορικές αναζητήσεις, αλλά μια 
απλή και πολύ πεζή ανθρώπινη περιέργεια: να μάθω τι απέγινε εκείνο το 
παρακλάδι της βασιλικής οικογένειας των Λουζινιάν, που, σύμφωνα με τις 
πηγές, κατέφυγε στη Σιλίκου μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους 
Οθωμανούς το 1570-1571. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 είχα λάβει γνώση των πληροφοριών 
που περιέχονται στα τρία βιβλία του ιστορικού και θεολόγου του Μεσαί-
ωνα Στέφανου Λουζινιάν για το θέμα αυτό και ήξερα επίσης ότι κατά τη 
διάρκεια της Φραγκοκρατίας η Σιλίκου αποτελούσε έδρα Λατίνου ηγου-
μένου (priory). Στο τελευταίο του βιβλίο, που κυκλοφόρησε λίγο πριν από 
το θάνατό του το 1590, ο Στέφανος Λουζινιάν αναφέρει ότι δεν μπόρεσε 
«να βγάλει έξω» την αδερφή του Ισαβέλα και την οικογένειά της που είχαν 
εγκλωβιστεί στη Σιλίκου και, με βάση κάποιες πηγές, αυτή και οι απόγονοί 
της όχι μόνο παρέμειναν στο χωριό, αλλά οι οικογένειές τους ανέλαβαν 
την ηγεσία και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαχρονική του εξέλιξη. 

Από τα εύλογα ερωτήματα που γεννήθηκαν στο μυαλό μου το πρώτο 
και κυριότερο ήταν τι παρακίνησε την Ισαβέλα Λουζινιάν να καταφύγει 
στη Σιλίκου και όχι κάπου αλλού; Δεύτερον, ποιοι ήταν οι απόγονοί της 
και τι σχέση είχαν με τους προγόνους των σημερινών Σιλικιωτών; Τρίτον, 
ποια είναι η προέλευση του περίεργου ονόματος του χωριού, που χαρακτη-
ρίζεται από μια πλειάδα ιστορικών και τοπωνυμιογράφων της Κύπρου ως 
σκοτεινό και απόκρυφο (obscure); 
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Αυτά και άλλα ερωτήματα με απασχολούσαν για χρόνια, χωρίς ποτέ 
να μπορέσω να τα απαντήσω. Ήταν καθαρή τύχη που η παράκληση του 
αδερφού μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα συνέπεσε χρονικά με 
την αφυπηρέτησή μου από την ΕΕ και με την ολοκλήρωση της άσκησης 
των καθηκόντων μου ως προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το 2012. 
Έτσι κατάφερα επιτέλους να διαθέσω τον αναγκαίο χρόνο για να εγκύψω 
στο θέμα με την απαιτούμενη εμβρίθεια, επιθυμώντας συνάμα να συμπα-
ρασταθώ στον αδερφό μου, ο οποίος αποδείχθηκε ένας εξαιρετικά προο-
δευτικός και αποτελεσματικός κοινοτάρχης. 

Ως γεωπόνος και πρώην διευθυντής Γεωργίας της Κύπρου, είχα βέβαια 
και ένα άλλο κίνητρο: να μάθω περισσότερα για την ιστορία της κουμαν-
δαρίας και για τη σχέση της με μια περιοχή όπου η αμπελοκαλλιέργεια και 
η τέχνη της οινοποιίας είχαν χωρίς αμφιβολία ακμάσει από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανέμενα να βρω αυθεντικά στοιχεία για 
το παρελθόν ενός τόσο μικρού τόπου, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησα την οργανωμένη έρευνά μου 
άρχισε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μου ένα ιστορικό δράμα, που 
όχι μόνο με βοήθησε να σχηματίσω μια πολύ καλή εικόνα για το παρελ-
θόν και την εξέλιξη της Σιλίκους διαμέσου των αιώνων, αλλά επηρέασε 
σε σημαντικό βαθμό το πώς αντιλαμβανόμουν τη μεσαιωνική ιστορία της 
Κύπρου. Ανακάλυψα επίσης αδιαμφισβήτητα στοιχεία και μαρτυρίες για 
τη βασιλική οινοποιία των Λουζινιάν και για τον σπουδαίο ρόλο που δια-
δραμάτιζαν διάφορες κοινότητες που δεν ανήκαν στη Μεγάλη Κομανδερία 
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. 

Έτσι προέκυψε το σύνθετο αυτό σύγγραμμα, το οποίο αποτελείται από 
δύο μέρη, που θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν αυτοτελείς μελέτες. 
Γι’ αυτό τα ονόμασα «Βιβλίο πρώτο» και «Βιβλίο δεύτερο» και καθένα έχει 
τον δικό του πίνακα περιεχομένων και είναι σχετικά αυτοτελές. 

Το πρώτο βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία της κουμανδαρίας και σε 
αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά όλες τις διαθέσιμες μαρτυρίες, περιλαμ-
βανομένων των νέων στοιχείων και πληροφοριών στις οποίες αναφέρθηκα 
πιο πάνω. Επαναλαμβάνω ότι τα στοιχεία αυτά τείνουν να ανατρέψουν την 
καθιερωμένη άποψη ότι η κουμανδαρία παραγόταν κατά κύριο λόγο στα 
κτήματα της Μεγάλης Κομανδερίας των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, από 
την οποία πήρε και το όνομά της (vin de la commanderie). Το γλυκόπιο-
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το κρασί της Κύπρου θα μπορούσε κάλλιστα να είχε ονομαστεί βασιλικό 
κρασί της Κύπρου (vin royal de Chypre), γιατί παραγόταν σε πολύ μεγάλες 
ποσότητες στα βασιλικά φέουδα των ρηγάδων του νησιού, οι οποίοι είχαν 
και τον τελευταίο λόγο για τη διακίνηση και την εμπορία του. 

Στο δεύτερο βιβλίο μελετάται η ιστορία της Σιλίκους, που κατά το Με-
σαίωνα αποτελούσε σημαντική και πολύ προσοδοφόρα βασιλική ιδιοκτη-
σία. Χάρη στην εξαιρετικής ποιότητας κουμανδαρία της, μετατράπηκε σε 
ένα από τα πιο εύπορα και μεγάλα βασιλικά φέουδα της Κύπρου, από 
το οποίο παρήλασαν τους κατοπινούς αιώνες πολυάριθμοι εκπρόσωποι 
της μεσαιωνικής φεουδαρχικής αριστοκρατίας και της βασιλικής οικογέ- 
νειας του τόπου, αλλά και πολλοί πρόσφυγες, λαϊκοί και κληρικοί, που 
μετά την εκδίωξή τους από τις πρώην κτήσεις των σταυροφόρων στην Εγ-
γύς Ανατολή δεν είχαν πλέον πού την κεφαλήν κλίνη. Τα τοπωνύμια και τα 
κατάλοιπα των πολυάριθμων εκκλησιών της, καθώς και οι αναφορές στα 
διασωθέντα Έγγραφα του Βατικανού, μαρτυρούν το αξιομνημόνευτο αυτό 
παρελθόν και παραπέμπουν σε έναν τόπο πλούσιο και ευλογημένο όπου 
για αιώνες έρρεε άφθονος ο βασιλικός οίνος. 

Στη Σιλίκου είχαν καταφύγει στις αρχές της Φραγκοκρατίας πολυά-
ριθμοι Λατίνοι έποικοι από τη βόρεια Συρία, που τη μετέτρεψαν σε προ-
πύργιο της Λατινικής Εκκλησίας και σε έδρα καθολικού ηγουμένου. Οι 
Οθωμανοί την κατέστρεψαν αρχικά, παρά το γεγονός ότι ένα μέρος των 
κατοίκων της είχαν, όπως φαίνεται, ασπαστεί το μωαμεθανισμό. Η πα-
ρακμή και η πληθυσμιακή απογύμνωση του χωριού κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, καθώς και οι αλλαγές που συντελέστηκαν με την πάροδο 
του χρόνου στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης και στην εθνολογική σύν-
θεση των κατοίκων του ήταν άμεσα συνυφασμένες με την τύχη ολόκληρης 
της Κύπρου. 

Θέλω να πιστεύω πως το δεύτερο βιβλίο ξεπερνά κατά πολύ τα όρια 
μιας έρευνας για το παρελθόν μιας αγροτικής κοινότητας με κάποιες σκόρ-
πιες αναφορές στις ιστορικές πηγές. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα απο-
τελέσματα μιας συγκροτημένης προσπάθειας για ενδελεχή μελέτη της 
γεωγραφικής ιστορίας της περιοχής και για την κατανόηση της αλλαγής 
της εθνολογικής σύνθεσής της στη διάρκεια των τελευταίων οκτώ αιώνων, 
ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί επάξια «a case study in Cyprus history». 

Συνδετικός κρίκος των δύο μελετών είναι το Πιθάρι της Συρκάς, ένα 
αντικείμενο ανεκτίμητης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, το οποίο 
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ανακαλύφθηκε πριν από 60 χρόνια σε ένα από τα περιβόλια της Συρκάς. 
Ήταν γεμάτο υπολείμματα κουμανδαρίας και δεν είχε γίνει αντιληπτό 
πόσο σημαντικό ήταν από ιστορική και οινολογική σκοπιά. Στο μεσαιω- 
νικό αυτό πιθάρι που σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο της Κουμανδαρίας 
στη Σιλίκου εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε κυπριακό έδαφος το έμβλημα 
του βασιλικού Τάγματος του Ξίφους που είχε ιδρύσει το 1347 ο μετέπειτα 
μεγάλος βασιλιάς της Κύπρου Πέτρος Α΄. Τα επόμενα 100 τουλάχιστον 
χρόνια το τάγμα αυτό ήταν απόλυτα αφοσιωμένο στον βασιλικό Οίκο των 
Λουζινιάν και στο βασίλειο της Κύπρου. Μέχρι πρότινος το έμβλημά του 
είχε βρεθεί μόνο στην Αττάλεια της Τουρκίας (που ήταν κυπριακή κτήση 
το 1361-1373), στην οικία του Φρειδερίκου Κορνάρο στη Βενετία (που 
είχε μυηθεί στο τάγμα από τον Πέτρο Α΄ κατά τη σύντομη παραμονή του 
στη Βενετία το 1364) και στους τάφους κάποιων Ευρωπαίων προσκυνη-
τών (που είχαν ενταχθεί σε αυτό κατά τη διέλευσή τους από την Κύπρο 
καθ’ οδόν προς τους Αγίους Τόπους). Πλέον το έμβλημα του τάγματος 
εντοπίστηκε και στον τόπο προέλευσής του, αποδεικνύοντας ότι οι άλλες 
εκδοχές δεν ήταν απόλυτα ακριβείς.

Στο Πιθάρι της Συρκάς είναι επίσης χαραγμένα τρία στεφάνια, τα 
οποία προφανώς αναπαριστούν τα τρία βασιλικά στέμματα των Λουζινιάν 
(της Κύπρου, της Ιερουσαλήμ και της Αρμενίας), κάτι που μαρτυρά τη 
σπουδαιότητα της περιοχής ως κέντρου της βασιλικής οινοποιίας της Κύ-
πρου κατά το Μεσαίωνα.

Θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη χρησιμότητα της σύγχρονης τεχνο-
λογίας και του διαδικτύου σε έρευνες αυτού του τύπου. Μέσω του ίντερνετ 
απέκτησα πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα παλιά βιβλία, σε πηγές και αρ-
χεία που είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι κατάφε-
ρα, για παράδειγμα, να βρω την αγγλική μετάφραση της Χωρογραφίας του 
Στέφανου Λουζινιάν και να μελετήσω τα άλλα δύο βιβλία του, καθώς και 
την υπόλοιπη εκτεταμένη γαλλική βιβλιογραφία για τη μεσαιωνική Κύ-
προ, από τους πέντε τόμους του Ντε Μας Λατρί του 19ου αιώνα μέχρι τα 
έργα σύγχρονων ερευνητών, όπως οι Ζαν Ρισάρ και Ζιλ Γκριβό. Εξαιρετι-
κά χρήσιμες αποδείχθηκαν οι αμέτρητες βιβλιογραφικές παραπομπές που 
περιέχονται στο κλασικό έργο του Τζορτζ Χιλ για την ιστορία της Κύπρου, 
καθώς και οι πολυάριθμες αναφορές και πληροφορίες που υπάρχουν στα 
έργα των Κύπριων χρονικογράφων και ιστορικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις πιστεύω πως τήρησα με θρησκευτική ευλάβεια 



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α 19

τη βασική αρχή κάθε επιστημονικής μελέτης, παραθέτοντας πάντοτε τις 
πηγές μου υπό μορφή βιβλιογραφικών υποσημειώσεων. Εντούτοις, στη μια 
ή στην άλλη περίπτωση, έχω τολμήσει να διατυπώσω και τη δική μου άπο-
ψη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ενδείξεις ή προσωπικές ερμηνείες 
που μόνο η αρχαιολογική σκαπάνη μπορεί να επιβεβαιώσει (ή και να δια-
ψεύσει). Μια έρευνα αυτού του τύπου ίσως να μη συνάδει με την αυστηρή 
δεοντολογία που διέπει τις ακαδημαϊκές ιστορικές μελέτες, ωστόσο δεν 
παύει να έχει αξία για κάθε αναγνώστη που ασχολείται με τη διαλεκτική 
της ιστορίας και μπορεί να κρίνει με βάση το ιστορικό γίγνεσθαι. 

Νομίζω πως δε θα ήταν υπερβολή να πω ότι η δική μου αντίληψη για 
την ιστορία της Κύπρου άλλαξε μέσα από την εμπειρία της συγγραφής του 
βιβλίου μου. Πιστεύω πως ως Έλληνες Κύπριοι υποτιμάμε τους εαυτούς 
μας θεωρώντας (και τονίζοντας σε κάθε περίσταση) ότι κατά τη διάρκεια 
των 400 χρόνων της Φραγκοκρατίας ήμασταν μόνο δούλοι των Φράγκων 
ευγενών και της Λατινικής Εκκλησίας και στη συνέχεια, για άλλα 300 χρό-
νια, δούλοι των Οθωμανών και των Τούρκων κατακτητών μας. 

Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος υπήρξε το Μεσαίωνα το θέατρο στο οποίο 
διαδραματίστηκαν πολλά γεγονότα με πρωταγωνιστές τη φράγκικη αρι-
στοκρατία και τη Λατινική Εκκλησία και ότι το φεουδαρχικό σύστημα επι-
βίωσε εδώ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι στην ηπειρωτική Ευρώπη. Όμως 
η Λατινική Εκκλησία δεν μπόρεσε στην πραγματικότητα να επικρατήσει 
στις μάζες του κυπριακού λαού και η επιρροή της έξω από τις μεγάλες πό-
λεις περιοριζόταν σε καμιά δεκαριά λατινικές εκκλησιαστικές κοινότητες 
(priories), μία από τις οποίες ήταν η Σιλίκου. Ακόμα και σε αυτές το ελλη-
νικό στοιχείο είχε πάντα αισθητή παρουσία. Στη Σιλίκου και στο Κοιλάνι 
υπήρχαν ανέκαθεν «ελεύθεροι αμπελώνες», που δεν ανήκαν στον βασιλιά 
ούτε σε κανέναν άλλο φεουδάρχη. Τα διασωθέντα ονόματα στο Κοιλά-
νι παραπέμπουν σε πρώην Βυζαντινούς κτηματίες. Εξάλλου ήδη από τον 
14ο αιώνα τα βασιλικά τους κτήματα νοικιάζονταν σε άτομα που έφεραν 
ελληνικά ονόματα. Ακόμα και ο Λατίνος ηγούμενος της Σιλίκους του έτους 
1367 έφερε ελληνικό  ή ελληνοσυριακό όνομα: Ιάκωβος Βουδρής. 

Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι οι «Σύριοι» της Κύπρου εξελληνίστηκαν 
με ταχύ ρυθμό και ότι πολλά μοναστήρια που αρχικά ανήκαν στο λατινι-
κό Πατριαρχείο της Αντιόχειας επέστρεψαν σύντομα στους κόλπους της 
Ορθοδοξίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1367, εκτός από δύο τρεις μονές 
που ιδρύθηκαν από θρησκευτικά τάγματα της Δύσης, το μόνο καθολικό 
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μοναστήρι που υπήρχε στην τεράστια επικράτεια της λατινικής επισκοπής 
Λεμεσού ήταν το Σταυροβούνι, στο οποίο είχαν καταφύγει οι καθολικοί μο-
ναχοί της Μονής του Αγίου Παύλου της Αντιόχειας. Προς το τέλος εξάλ-
λου της Φραγκοκρατίας η ελληνική γλώσσα κατάφερε να υποσκελίσει όλες 
τις άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνταν στην Κύπρο και αρκετοί Λατίνοι 
ιερωμένοι όχι μόνο ασπάστηκαν το ορθόδοξο δόγμα, αλλά ανήλθαν στα 
ανώτατα ιερατικά αξιώματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την ψήφο του 
λαού. Λαμπρό παράδειγμα ο Ιωάννης Λουζινιάν, αδερφός του δομινικανού 
μοναχού και θεολόγου Στέφανου Λουζινιάν και της ορθόδοξης Ισαβέλας 
που κατέφυγε στη Σιλίκου το 1571. Ο Ιωάννης είχε ασπαστεί το ορθόδοξο 
δόγμα και με το όνομα Ιλαρίωνας εκλέχθηκε μητροπολίτης Λευκωσίας από 
την Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, λίγο πριν πέσει 
μαχόμενος κατά την πολιορκία της Αμμοχώστου από τους Τούρκους.

Η εμπειρία της συγγραφής αυτού του βιβλίου τελικά αποδείχθηκε πο-
λύτιμη και για έναν άλλο λόγο. Προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για το τι 
πραγματικά συνέβη τις πρώτες δεκαετίες μετά την οθωμανική κατάκτηση 
της Κύπρου και για το πότε και πώς εποικίστηκαν οι περιοχές της υπαί-
θρου από τους Τούρκους. Η μελέτη της ιστορίας ενός μεμονωμένου χω-
ριού μετατράπηκε σε μια σύντομη μελέτη της ιστορίας της Κύπρου, τεκμη-
ριώνοντας, για παράδειγμα, πόσο δραματικός ήταν ο αποδεκατισμός του 
πληθυσμού μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα και πόσο συγκλονιστική ήταν η 
ανάκαμψη του ελληνικού στοιχείου μετά το 1850. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε 
όλους όσοι με βοήθησαν, και κυρίως στους αδερφούς μου Κώστα και Χρι-
στόδουλο, που κατοικούν στη Σιλίκου και μου παρείχαν πληροφορίες για 
τη γενεαλογία και τη γαιοκτημοσύνη των κατοίκων της. Ο πρώτος ήταν 
ο εισηγητής της όλης προσπάθειας και το έπραξε από ζήλο αλλά και κα-
θηκόντως ως πρόεδρος της κοινότητας. Ο δεύτερος αποδείχθηκε άριστος 
γνώστης της παλιάς Σιλίκους και εισέπραξε επάξια το θαυμασμό μου.

Ευχαριστώ τις φίλες φιλολόγους Κίκα Ολυμπίου και Μαρία Οικονομί-
δου, καθώς και την ξαδέρφη της μητέρας μου, την πρώην επιθεωρήτρια 
προδημοτικής εκπαίδευσης Λούλα Παπαχριστοφόρου, που διεξήλθαν μέ-
ρος του κειμένου μου και έκαναν αρκετές ορθογραφικές κυρίως διορθώ-
σεις. Ευχαριστώ επίσης τους ερευνητές του Κυπριακού Κέντρου Μελετών 
και του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου, Νικόλα Κουρέα και 
Κωστή Κοκκινόφτα αντίστοιχα, για το χρόνο που μου διέθεσαν. 
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Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους καλούς 
μου φίλους για την υπομονή και την κατανόηση που έδειξαν για τις ατε-
λείωτες ώρες που χανόμουν «στους συναισθηματισμούς της παιδικής μου 
ηλικίας».

Ανάμεσα στους φίλους που με υπομονή άκουγαν στη διάρκεια ανεπίση-
μων συγκεντρώσεων να αναπτύσσω τα σχέδιά μου και να παρουσιάζω τα 
ευρήματά μου ήταν και η τότε Επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού της ΕΕ 
Ανδρούλλα Βασιλείου. Θέλω να της εκφράσω την εκτίμησή μου και να την 
ευχαριστήσω που δέχτηκε να γράψει λίγα λόγια για μένα και το βιβλίο μου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον φίλο υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη και 
στη φίλη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αί-
γλη Παντελάκη, που είχαν την καλοσύνη να προλογίσουν το σύγγραμμά 
μου εκφράζοντας έτσι την εκτίμησή τους στο άτομό μου.





έίσαγΩγΗ

Μια μέρα στη σιλίκου το 1367
Διαβάζοντας τη σκέψη του Λατίνου ηγουμένου της σιλίκους, 

ίάκωβου βουδρή

Εκείνο το πρωινό στα τέλη Οκτώβρη του 1367 ο ηγούμενος της λατινικής 
κοινότητας της Σιλίκους Ιάκωβος Βουδρής ξύπνησε πολύ νωρίς γιατί είχε 
μπροστά του ταξίδι. Το σπίτι του βρισκόταν στο κέντρο του χωριού, στο 
ύψωμα όπου δέσποζε η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός περιβαλ-
λόταν από μεγάλα κτίρια και αποθήκες, όπου φυλάσσονταν οι σοδειές του 
βασιλικού φέουδου της περιοχής. Τα ημιυπόγεια σκοτεινά τους «μακρινά-
ρια» ήταν γεμάτα πισσωμένα πιθάρια στα οποία αποθήκευαν το πολύτι-
μο κρασί της κουμανδαρίας προτού μεταφερθεί με ασκιά στα κελάρια του 
βασιλιά στη Λευκωσία και, όποτε περίσσευε κάποια ποσότητα, στο λιμάνι 
της Λεμεσού, όπου το παραλάμβαναν οι μοναχοί Ιππότες του Αγίου Ιωάν-
νη και το διοχέτευαν προς πώληση στην Ευρώπη.

Ο ηγούμενος μπήκε για μερικά λεπτά στην εκκλησία, έκανε το σταυρό 
του, ψιθύρισε στα γρήγορα μια προσευχή, είπε το Κύριε Ελέησον καμιά 
εικοσαριά φορές και βιάστηκε να σελώσει το άλογό του και να ξεκινήσει το 
ταξίδι του. Προορισμός του το Μονάγρι, όπου είχε να διεκπεραιώσει αρ-
κετές υποθέσεις με εντολή της επισκοπής Λεμεσού και δεν είχε χρόνο για 
χάσιμο. Έπρεπε σε μία μέρα να βρει πιθάρια και να τα νοικιάσει, να βάλει 
μέσα το κρασί που αντιστοιχούσε στο φόρο της δεκάτης, να τα σφραγίσει 
με μολύβι και ύστερα να επιστρέψει στην έδρα του. Και του είχαν δώσει 
όλα κι όλα 22 βυζάντια για να καλύψει τα έξοδα1. «Ελπίζω», σκέφτηκε, «να 
μου φτάσουν. Σήμερα σου ζητούν και “βόδι και γαϊδούρι” για τέτοιες δουλειές».

Βγαίνοντας από το χωριό ο πάδρε Ιάκωβος σπιρούνιασε το άλογό του και 
πήρε το δρόμο που περνούσε από τη βρύση της Λαβρανιάς. Ήθελε να ποτίσει 
το ζώο του και να προμηθευτεί και ο ίδιος λίγο δροσερό νερό για το ταξίδι του. 

1. Richard, Jean, Chypre sous les Lusignans: Documents Chypriotes des Archives du Vatican 
(XIVeet XVe siècles), Paris, 1962, p. 82.
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Αμέσως χάθηκε στις σκέψεις του...
«Τώρα βρήκε κι αυτός ο άγιος του Θεού, ο μονσινιόρ Γκι, ο Ιβελίνος της Λε-

μισού, να μας αφήσει χρόνους. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας επίσκοπος πρέπει 
να δώσουμε για τα πάντα αναφορά στην Παναγιότητά του τον πάπα και, όπως 
πάνε τα πράγματα, σε λίγο δε θα ξέρουμε και ποιος πάπας είναι ο σωστός 1. Όλοι 
τον θέλουν πίσω στη Ρώμη, αλλά ο βασιλιάς της Φράντσιας δεν ακούει κανέναν. 
Σώνει και καλά τον θέλει στην Αβινιόν, σαν να ’ναι ιδιοκτησία του ο πάπας. 
Μάλλον του καλάρεσε όμως και του ίδιου του άγιου πατέρα στην Προβηγκία. 
Λένε ότι έκτισε κάμποσους πύργους και σατό 2 και σε ένα από αυτά, στο περίφη-
μο Σατό Νούμερο Εννέα, φτιάχνει το καλύτερο κρασί της κοιλάδας του Ροδανού. 
Αυτό το κρασί έχει σίγουρα λαμπρό μέλλον 3.

»Και οι δικοί μας όμως οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη δεν τα πάνε άσχημα με 
το γλυκόπιοτο κρασί της Κύπρου, την κουμανδαρία, που έγινε περιζήτητο σε 
όλη την Ευρώπη με το δικό τους όνομα. Εγώ βέβαια θεωρώ την κουμανδαρία 
της Σιλίκους πολύ καλύτερη και ο μακαρίτης ο μονσινιόρ Ιβελίνος είχε την ίδια 
γνώμη. Τα κελάρια του ήταν γεμάτα με κρασί από το φόρο της δεκάτης που 
εισέπραττε η επισκοπή του, αλλά αυτός ήθελε πάντα να του στέλνω εγώ από τη 
Σιλίκου. Πριν πεθάνει μου είχε ζητήσει δυό φορές να του στείλω επειγόντως κι 
άλλο κρασί, γιατί του είχε λείψει. Έτρεξα στον άρχοντα τον Κίνναμο, τον απο -
 τόρ4 των αμπελιών του δοξασμένου μας του ρήγα, όμως εκείνος αρνήθηκε. “Την 
κουμανδαρία της Σιλίκους τη θέλουν πάντοτε οι ρηγάδες για τον εαυτό τους και 
τους φίλους τους”, μου είπε. “Γι αυτό πληρώνουν το φόρο τους στη μητρόπολη 
πάντα σε ρευστό. Ούτε στον επίσκοπο δίνουν ούτε σε κανέναν άλλο”.

»Ευτυχώς που στη Σιλίκου υπάρχουν και “ελεύθεροι αμπελώνες” που ανή-
κουν σε Γραικούς. Αυτοί πληρώνουν το φόρο τους σε είδος γιατί δεν έχουν πολλά 
χρήματα. Μου έδωσαν αμέσως το κρασί που ήθελα, αλλά και πάλι ταλαιπω-
ρήθηκα πολύ μέχρι να βρω ζώα και έναν δύο αμαξηλάτες για να το μεταφέρουν 
στη Λεμισό. Για τέσσερις μέρες δουλειά πλήρωσα ενάμισι βυζάντιο 5. Και είχα 

1. Έμμεση αναφορά στο Σχίσμα της Καθολικής Εκκλησίας του έτους 1378, όταν δύο πά-
πες, ο Ουρβανός ΣΤ΄ της Ρώμης και ο Κλήμης Ζ΄ της Αβινιόν, διεκδικούσαν τη νομιμότητα.

2. Κτίριο κάποιου μεγέθους που μαζί με τους βοηθητικούς του χώρους, τις αποθήκες και 
τα κελάρια μοιάζει με πύργο. Χαρακτηριστικό οικοδόμημα στις αμπελουργικές περιοχές της 
Γαλλίας.

3. Αναφορά στο φημισμένο γαλλικό κρασί Châteauneuf-du-Pape που παράγεται μέχρι σή-
μερα στην κοιλάδα του Ροδανού.

4. Ενοικιαστής.
5. Richard, Jean, ό.π.


