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Συνλθε σμερα σε δημσια πανηγυρικ
συνεδρα η των Φιλοσφων Σχολ, προκαθημνου του κυρου Πρυτνεως και παρισταμνης της υμετρας μακαριτητος, εντιμολογιωττων μελν της πανεπιστημιακς κοιντητας
και της κυπριακς κοινωνας, για να αναγορεσει σε επτιμο διδκτορ της τον κριο Θεδωρο Παπαδπουλλο.
O κριος Παπαδπουλλος χει κατακτσει
επζηλη θση στη διεθν επιστημονικ οικογνεια χι μνον ως ιστορικς, αλλ και ως εθνολγος και κοινωνικς ανθρωπολγος, τι δε και
ως φιλλογος. Συγχρνως χει θσει τη σφραγδα του στην οργνωση της ρευνας της κυπρολογικς, , πως θα προτιμοσε ο διος, της
κυπριολογικς επιστμης.
9
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#λαχε στον ομιλοντα το ακαδημαϊκ χρος να
παρουσισει τον τιμμενο και το ργο του. Eναι να
χρος ιδιατερα %αρ, γιατ τα επιστημονικ επιτεγματα του κυρου Παπαδοπολλου εναι τσο πολλ
και εκτενονται σε τσο πολλς ειδικτητες του επιστητο, στε για μια πλρη κλυψη και ανδειξ τους θα
απαιτονταν μλλον γνσεις πανεπιστμονος, τις
οποες ο ομιλν δυστυχς δεν διαθτει. Oι επιστημονικς δουλεες ενς ακαδημαϊκο λειτουργο προς την
ειδικτητα που εκπροσωπε δεν αφνουν, %λπετε,
περιθριο για ερευνητικς οδσσειες, στις οποες μως
μπορε νετα να αφεθε νας ιδιατερα ανσυχος και
προικισμνος επιστμονας, ταν εναι απαλλαγμνος
απ τις εν λγω δουλεες.
O τιμμενος εναι γννημα και ανστημα της
Kπρου, και μλιστα της Λευκωσας, με εγκκλιο παιδεα που λα%ε στο “Eλνειο” Δημοτικ και στο
Παγκπριο Γυμνσιο. Aνκει μως στους αξιομακριστους εκενους ανθρπους, που μυθηκαν στον ρωτα
του %ι%λου απ το στεν τους οικογενειακ περι%λλον. #τσι ο τιμμενος ως αμοστακο ακμη παιδ δι%αζε το σημαντικτερο εργαλεο των %υζαντινν
σπουδν, την Iστορα τ ς Bυζαντιν ς Γραμματεας
το+ Kαρλου Krumbacher, απ τη %ι%λιοθκη του πατρα του. O πατρας του, ο Xαρλαμπος Παπαδπουλλος, χει αναγνωρισθε ως εθνικς διδσκαλος της
10
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Kπρου. Tην ερτια λοιπν αυτ ρα τιμς της
κυπριακς παιδεας και επιστμης αρμζει να ανα%οσουμε: Aς εναι αιωνα η μνμη του.
Yπκων στις αδριτες ανγκες του %ου ο τιμμενος αναγκσθηκε να ανα%λει την ικανοποηση των
ονερων του για αντατες σπουδς και αντ/ αυτο να
εκπαιδευθε αρχικ ως λογιστς και να αποδημσει
στην Kεντρικ Aφρικ, που εργσθηκε επ σειρν
ετν. O δετερος παγκσμιος πλεμος τον καθλωσε
στην Aφρικ. Aλλ το ανσυχο πνεμα του %ρκε διξοδο: 0ρχισε να μελετ τον πρωτγονο πολιτισμ της
Aφρικς και να μαθανει τις αφρικανικς γλσσες,
προδιαγρφοντας τις μετπειτα λαμπρς επιδσεις του
στον τομα της κοινωνικς ανθρωπολογας και του
πολιτισμο της Mαρης Aφρικς.
Mλις το 1946 κατρθωσε να εγγραφε στο Πανεπιστμιο του Λονδνου, που σε προπτυχιακ εππεδο
σποδασε κλασικ φιλολογα, φιλοσοφα και νετερες
φιλολογες και σε μεταπτυχιακ ειδικεθηκε στη Nετερη Eλληνικ Iστορα και Φιλολογα. Oι σπουδς
αυτς επισφραγστηκαν με τη διατρι% του με θμα την
Iστορα τ ς Oρθοδξου Eκκλησας κα το Eλληνικο Λαο στ χρνια τ ς Tουρκοκρατας. Tο ργο
αυτ εκδθηκε στις Bρυξλλες το 1952, απεδεχθη μως
τσο σημαντικ, στε επ%αλε τον συγγραφα του
στην επιστμη και του δωσε τη χαρ να το δει να ανα11
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τυπνεται δο ακμη φορς, στη Nα Yρκη το 1973
και το 1979 και να επανεκδδεται σε διευρυμνη μορφ
στο Λονδνο το 1990. Aποτελε υποδειγματικ ιστορικ
ργο με εμ%ριθ ανλυση των πηγν και κριτικ κδοση ενς μεγλου, αννυμου ποιματος, του Πλανοσπαρ!κτη, που αποτελεται απ 3179 πολιτικος στχους. O επιτυχς συνδυασμς ψχραιμου ιστορικο
προ%ληματισμο και επιστημονικς φιλολογικς
αυστηρτητας και αρτιτητας, τα γνωρσματα του
ργου αυτο, θα χαρακτηρζουν κτοτε ως “σμα
κατατεθν” το συγγραφικ ργο του τιμωμνου.
Mετ τις σπουδς του στο Λονδνο ο κριος Παπαδπουλλος επστρεψε στην Aφρικ, που παρλληλα
με τις επαγγελματικς του επιδσεις ως εμπειρογνμων λογιστς, ανλα%ε συγχρνως και τα καθκοντα
επτιμου γενικο προξνου της Eλλδος. Oπλισμνος
ωστσο με την ιστορικοφιλολογικ μθοδο που εχε
αποκτσει στο Πανεπιστμιο του Λονδνου, αφιερθηκε συγχρνως στην ρευνα της κοινωνικς ανθρωπολογας και της εθνολογας της αφρικανικς ηπερου. Mελτες που ρχισαν να γρφονται εκε και ολοκληρθηκαν αργτερα στο Λονδνο, που επστρεψε,
ταν οι πολιτικς εξελξεις στο Bελγικ Kογκ κατστησαν την παραμον του εκε αδνατη, νοιξαν νους
ορζοντες στην ρευνα του πολιτισμο της Aφρικς.
Iδιατερα τον γοτευσε η συγκριτικ ρευνα ετερογε12
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νν πολιτισμν και κυρως η σγκριση παραγγων
του αφρικανικο πολιτισμο με παρλληλα ργα που
δημιοργησε το Bυζντιο. Eπστρεψε τσι ο τιμμενος
στην εφη%ικ του αγπη για τη %υζαντιν γραμματεα. Tο ργο του Δυναστικ# ποηση τ ς Pου!ντα κα
$κριτικ# %ποποια. Δοκμιο γι τ'ν καθορισμ' τ ς
%ννοας το $νθρωπολογικο χρνου, που εκδθηκε
στο Λονδνο και το Παρσι στα γαλλικ το 1963, και το
ργο του Aφρικανο*υζαντιν!. Bυζαντιν+ς %πιδρ!σεις
στο,ς σουδανικο,ς πολιτισμο/ς, που εκδθηκε απ
την Aκαδημα Aθηνν στα αγγλικ το 1966, εναι
εντελς πρωτοποριακ. Για το δετερο θα γρψει
πολ εστοχα ο πολς R. Janin τι “διηρυνε τα ρια
του %υζαντινο πολιτισμο”. Πολλς λλες μελτες
στην δια εντητα, της συγκριτικς ρευνας ετερογενν πολιτισμν, πως π.χ. – για να αναφρω μνον δυο
 τρεις χαρακτηριστικος ττλους απ τις πολλς μελτες του – O Aριστοτ0λης 1ς διαμορφωτικ# %πδραση
στ#ν πολιτικ# σκ0ψη τ3ν $φρικανικ3ν λα3ν,  το
λλο για τα Στοιχε5α Διαγραφ ς το *υζαντινοαιθιοπικο πολιτιστικο χ6ρου,  το ρθρο για το Aφρικανικ' 7πος “B*λος το Hρακλεου” %π τ3ν *υζαντινοαρα*ικ3ν πολ0μων, δεχνουν την επιστημονικ μεθοδολογα, τη γνση σε %θος και την αφοσωση του
συγγραφα στην αγπη του για την ρευνα των πολιτισμν της Mαρης Hπερου και προσδδουν στον τιμμενο τη δικριση να εναι ο μοναδικς #λληνας επι13
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στμονας που θεραπεει τον κλδο αυτ του επιστητο.
Bλπουμε λοιπν τι εκτς απ τη γνωστ θαρραλα και αποτελεσματικ ιεραποστολ στην Aφρικ, με
την οποα χει εντυπωσισει τον κσμο η Eκκλησα
της Kπρου, νας λλος %ραχονας επικοινωνας και
φιλας προς την Aφρικ απλθηκε τα τελευταα τριντα χρνια απ την Kπρο, απ τον ακματο Θεδωρο
Παπαδπουλλο. Πριν εμφανισθον τα να ρεματα
“πολυπολιτισμικν” ιδεν και ερευνν, που τρα
κυριαρχον, ιδιατερα στην Aμερικ, πολ πριν οι νετερες τσεις επενδσουν με ππλο μαρο το σμα της
Aθηνς, ο τιμμενος σκυψε με σε%ασμ και αγπη
πνω στο σμα της Mαρης Hπερου και ανδειξε τον
γνσιο πλοτο του πολιτισμο της.
Λγους μνες πριν εκδημσει ο αεμνηστος Aρχιεπσκοπος Mακριος εχε ενστερνισθε το ραμα του
τιμωμνου να ιδρυθε να Kντρο Aνατολικν Σπουδν, το οποο μεταξ πολλν λλων θα ανελμ%ανε με
διεθν συνεργασα ειδικν και το ργο της μετφρασης της Kαινς Διαθκης στη γλσσα σουαχλι απ το
ελληνικ πρωττυπο. Θεωρητικς και γλωσσικς ρευνες του κυρου Παπαδοπολλου, πως το μεγλο
ρθρο του Προλεγμενα ε8ς τ#ν μετ!φρασιν τ3ν
Γραφ3ν ε8ς τ#ν Σουαχλι, και το εκτενς ειδικ ρθρο
του Σημει6σεις %π τ ς συγκριτικ ς γραμματικ ς
14
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ρηματικ3ν τινων τ/πων %ν τ9 Σουαχλι κα τ9 Eλληνικ9 εχαν κατλληλα προετοιμσει το δαφος. ;σως
δεν εναι αργ να αναληφθε να προσπθεια για την
πραγμτωση του προγρμματος αυτο. Tο Πανεπιστμιο Kπρου, που οφελει να επεκτενει το διδακτικ
και ερευνητικ του ργο προς τις ειδικτητες των Aνατολικν Σπουδν και τις λλες ιστορικς και φιλολογικς ειδικτητες του ευρτερου χρου, μσα στον οποο
φσει και θσει η Kπρος αποτελε το μεγλο σταυροδρμι, πρπει να προχωρσει και προς την κατεθυνση
αυτ. Tρα θα χει λλωστε στις τξεις του ως επτιμο
διδκτορα τον εμπνευστ των ιδεν αυτν.
Tο επιστημονικ οπλοστσιο που ιδιοποιθηκε με
τις ρευνς του αυτς ο τιμμενος, του επτρεψε να
προωθσει το ερευνητικ του ργο και σε τομες περισστερο θεωρητικος και επιστημολογικος. Aσχολθηκε συστηματικ και διπρεψε συγγραφικ με μελτες του σε θματα της φιλοσοφας της ιστορας, καθς
και της θεωρας και της μεθοδολογας των επιστημν
του ανθρπου. Aπ τις σαρντα μελτες του, που εναι
αφιερωμνες στα θματα αυτ, θα περιοριστ να αναφρω μνο το ργο του Aνθρωπολογικ κριτ:ρια τ ς
%ννοας τ ς προδου, το οποο πρωτοδημοσιεθηκε
στα αγγλικ, αλλ μεταφρστηκε και στα γαλλικ, τα
ισπανικ και τα αρα%ικ, τη μελτη του H συγκριτικ#
μ0θοδος τ ς κοινωνικ ς $νθρωπολογας, το ρθρο του
15
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H μ0θοδος τ3ν κοινωνικ3ν %πιστημ3ν κα ; <στορικ#
7ρευνα και το ρθρο του T' <στορικ' μοντ0λο κα τ'
$νθρωπολογικ' μοντ0λο. Oι εργασες του αυτς αποτλεσαν κεντρικς διαλξεις σε διεθν ιστορικ συνδρια
και απσπασαν τον δημσιο παινο. Γρφοντας την
ιστορα των ιστορικν σπουδν στο ργο του με ττλο
H O8κουμ0νη τ3ν Iστορικ3ν ο δισημος Γερμανς
ιστορικς Karl Dietrich Erdmann που χρημτισε για χρνια πρεδρος της Παγκσμιας Eταιρεας Iστορικν
Σπουδν, αντιπαραθτει το ργο του κυρου Παπαδοπολλου με εκενο του Karl Popper και εγκωμιζει τις
αρετς του. Στην “ο<κουμνη τ=ν >στορικ=ν” κατχει
λοιπν διακεκριμνη θση ο τιμμενος της αποψινς
συνεδρας.
Tο 1963 ο Θεδωρος Παπαδπουλλος εκλθη απ
την Κυπριακ πολιτεα να επιστρψει στην Kπρο για
να αναλ%ει τη διοργνωση και τη διεθυνση του νεοσυσταθντος Kντρου Eπιστημονικν Eρευνν. Oργνωσε λοιπν το ργο του Kντρου, συγκρτησε με
σστημα αλλ και με πθος τη %ι%λιοθκη του και
ρχισε τρεις σειρς δημοσιευμτων του Kντρου, οι
οποες μελλαν με την ποιτητα των δημοσιευμενων
εκε μελετν και την εκδοτικ τους αρτιτητα να γρψουν περοπτες σελδες για την ιστορα της Kπρου
και του πολιτισμο της, αλλ και να εγγρψουν την
Kπρο στον παγκσμιο χρτη παραγωγς σο%αρς,
16
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πρωττυπης, υποδειγματικς και πρωτοποριακς επιστμης. Ως φρος αξιοζλευτης λογιτητας και επιστημονικτητας το Kντρο, υπ τη διεθυνση του
τιμωμνου, κατηγασε πραγματικ την ελληνικ επιστμη. H Aκαδημα Aθηνν, με ττε πρεδρο τον αεμνηστο Διονσιο Zακυθην, θα %ρα%εσει τον τιμμενο “%φ’ ο=ς %ν K/πρ>ω δι τ#ν τ ς %πιστ:μης προκοπ#ν
πρ!ττει κα %θνοπρεπ3ς δρ>?”.
H σαφστερη πια στροφ του κυρου Παπαδοπολλου προς την ρευνα των ιστορικν και φιλολογικν
μνημεων της Kπρου – χωρς ωστσο αυτ να τον
αποκψει απ τα παλαιτερα και τσο προσφιλ σε
αυτν ερευνητικ αντικεμενα – απφερε καρπος πολλος και καλος: 130 δημοσιεματα με τη μορφ
%ι%λων, ρθρων, εισαγωγν σε συλλογικ ργα  σε
μονογραφες συνεργατν του. Σε%μενος τον χρνο
και την αντοχ σας δεν θα επιχειρσω να τα απαριθμσω. Aλλ εναι πραγματικ πολ δσκολο να διαλξει κανες κποιους ττλους απ το τερστιο αυτ συγγραφικ ργο. Tρα  τσσερα ργα του ας μνημονευθον ωστσο ενδεικτικ και επ τροχδην: Iστορικα
περ K/πρου ε8δ:σεις %κ το Xρονικο το Eρνο,λ
κα Bερν!ρδου το Θησαυροφ/λακος, 1964,  Σκοπο
κα μ0θοδοι τ ς κυπριολογικ ς %ρε/νης, 1966, 
Kυπριακ'ν ECχολγιον το 7τους 1785, 1979,  Προξενικ 7γγραφα το 19ου α83νος, μονογραφα 550 σελ17
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δων, 1980,  Παραλειπμενα Στυλιανο Xουρμουζου,
1984,  Λογογραφα το Kυπριακο Διαφωτισμο,
1985,  T' Mσμα τ ς Eμιν+ς κα το Xριστοφ , 1987.
Mετ την αφυπηρτησ του απ το Kντρο Eπιστημονικν Eρευνν ο τιμμενος συνχισε το επιστημονικ του ργο, χι, πως θα περμενε κανες, με τους ρυθμος ενς απομχου, αλλ με τον ενθουσιασμ ενς
νου ανθρπου, λες και δεν εχε αποχωρσει στα εξντα αλλ εχε μλις απολυθε απ τον στρατ στα 22
του και ρχιζε τη σταδιοδρομα του. Eχε, %λπετε, ο
μακαριτατος αρχιεπσκοπος Kπρου κριος Xρυσστομος την εξαιρετικ μπνευση να τον στρατολογσει
αμσως για το νεοσστατο Γραφεον Kυπριακς Iστορας στο ;δρυμα Aρχιεπισκπου Mακαρου Γ´. O Θεδωρος Παπαδπουλλος ανλα%ε αμσως να οργανσει
να ευρτατο διεθνς επιτελεο διαπρεπν ιστορικν
για τη συγγραφ της πολτομης Iστορας τ ς K/πρου,
ενς ργου μνημειδους, του οποου χουν δη δημοσιευθε τσσερεις ογκδεις τμοι. H συμμετοχ του στο
ργο αυτ δεν περιορζεται φυσικ μνο στον συντονισμ  στη συγγραφ δικν του συνεργασιν, πως π.χ.
το μεγλο (120 σελδων) κεφλαιο στον τταρτο τμο
για την Eκκλησα τ ς K/πρου κατ τ#ν περοδο τ ς
Φραγκοκρατας,  την επιμλεια των κειμνων, που
φτνει ως τη σχολαστικ διρθωση των τυπογραφικν
δοκιμων. Tο μεγαλτερο προσωπικ του επτευγμα
18
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εναι η σλληψη και διρθρωση της θεματικς, ο
καθορισμς των εσωτερικν ισορροπιν του ιστορικο
λγου, στε η γενικ εικνα να εναι γνσια, αυθεντικ, αλλ και ανταποκρινμενη στις σγχρονες επιταγς της επιστμης. Γρφει προλογζοντας το πρτο
μρος του τταρτου τμου:
Στην προκεμενη ιστορα του Mεσαιωνικο %ασιλεου και της Eνετοκρατας εδθη ισχυρ μφασις
επ των θεσμν. H μεθοδολογα αυτ συνδει με
τις σγχρονες τσεις και επιδιξεις της ιστορικς
επιστμης, η οποα, απ πεντηκονταετας και
πλον, ανανωσε ριζικ τις μεθδους και τη
φυσιογνωμα της, θτουσα ως επκεντρο των στχων της τη διασαφνιση των σημεων εκενων του
ιστορικο %ου, τα οποα διαμορφνουν την κοινωνα, την οικονομα, τα θη και τα θιμα, την
πνευματικ ζω και την τχνη και προσδιορζουν
τον ιστορικ χαρακτρα ενς λαο και μιας ιστορικς περιδου. H προσγγιση αυτ δικαιολογε
την εκτεν διαπραγμτευση της γραμματολογικς
εν γνει παραγωγς και της τχνης της περιδου
(...), θεμτων που δεν τυχαν συστηματικς πραγμτευσης μχρι της στιγμς.
Tο απσπασμα αυτ δεχνει, νομζω, ανγλυφα τη
%αθι γνση και την επιστημονικ %σανο, που προηγθηκε, πριν διαμορφωθε το διγραμμα των περιεχο19
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μνων και επιλεγον οι κατλληλοι συγγραφες.
Gποιος χει καταπιαστε με τον συντονισμ και την
επιμλεια ενς συλλογικο ργου γνωρζει τον κπο,
θα λεγα την αυτοθυσα, τη γνση και την υπομον
που απαιτεται για να λθει η προσπθεια σε ασιο
τλος. Gποιος δε τυχε να επιλεγε να συμμετσχει στη
συγγραφ της Iστορας τ ς K/πρου, γνρισε απ
κοντ τις αρετς του εκδτη της: Συστηματικτητα,
σταθερτητα, υπομον, ανοχ και κατανηση, αλλ
και αταλντευτη επιμον στην πληρτητα και αδιαπραγμτευτη αξωση για ριστη ποιτητα, χαρακτηρζουν τον μεγλο τιμονιρη.
Στο επιστημονικ ργο του Θεοδρου Παπαδοπολλου, που αχν και υπαινιχτικ σας παρουσασα,
πρπει να προσθσουμε τις μεγλες υπηρεσες που
προσφερε στην επιστμη και στην πνευματικ προκοπ και προ%ολ του τπου με τον τερστιο εκδοτικ
του κματο στη σειρ δημοσιευμτων της Eταιρεας
Kυπριακν Σπουδν, στην επανκδοση των %ασικν,
θα λεγα κλασικν ργων της κυπριακς και κυπριολογικς γραμματεας, που εχαν απ χρνια εξαντληθε, πως π.χ. της τρτομης Iστορας τ ς N:σου
K/πρου του Φλιου Zανντου, στην κδοση σε ογκδες σμα των εκπαιδευτικν εγγρφων, του οποου η
κδοση επκειται σε λγες %δομδες και των Πρακτικν μεγλων διεθνν επιστημονικν συνεδρων, τα
20
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οποα οργνωσε στην Kπρο. Mε τα συνδρια αυτ
κατστησε το νησ μας, στω για λγες μρες, πρωτεουσα της διεθνος επιστμης και θεσε τις σειρς των
Πρακτικν τους ως σταθερος οδοδεκτες, που καθοδηγον τα %ματα των επιστημνων προς την Kπρο.*
Aλλ και την Kπρο προς το εξωτερικ φερνε για
πολλ χρνια ως σο%αρς και αξιοσ%αστος εκπρσωπς της, λλοτε με κυ%ερνητικ εντολ, πως στην
UNESCO και στο Συμ%ολιο της Eυρπης, λλοτε
εκπροσωπντας πνευματικ ιδρματα και οργανσεις, πως στα διεθν συνδρια Iστορικν Eπιστημν,
Bυζαντινν Σπουδν,  Σπουδν Nοτιοανατολικς
Eυρπης. Πντα σο%αρς, πντα νοσιμος, πως λμε
στην Kπρο, και καλ προετοιμασμνος, με εισηγσεις
και παρεμ%σεις στην ουσα των θεμτων, ριστα τεκμηριωμνες στις πηγς και με απλυτο λεγχο της πιο
πρσφατης %ι%λιογραφας.
Gντας υποδειγματικ σεμνς, ο κριος Παπαδπουλλος δεν ενδιαφρθηκε και δεν συγκινθηκε απ
τιμητικς διακρσεις, δεν του ταν μως δυνατν και

* Eργογραφα το Θ. Παπαδοπο/λλου στ'ν τομ0α τ ς θεωρας κα
μεθοδολογας τ3ν %πιστημ3ν το $νθρ6που (40 ττλοι), *λ. στ#ν
Eπετηρδα το K0ντρου Eπιστημονικ3ν Eρευν3ν, τμ. XXIII
(1957) σσ. xiii—xvii. Bι*λιογραφα τ3ν κυπριολογικ3ν του %ργασι3ν
θ περιληφθε5 σ+ $φιερωματικ' τμο το Δελτου τ ς Eταιρεας
Kυπριακ3ν Σπουδ3ν.
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να τις αποτρψει. #τσι τιμθηκε με αντερες διακρσεις απ τις κυ%ερνσεις της Eλλδος, της Γαλλας και
της Iταλας, απ το Πατριαρχεο Aλεξανδρεας, αλλ
και απ την Kυπριακ Πολιτεα με το “Aριστεον
Γραμμτων και Tεχνν”. Iδιατερα οφελω να μνημονεσω την αναγρευσ του σε επτιμο διδκτορα της
Φιλοσοφικς Σχολς του Aριστοτελεου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης.
Aπψε τιμται για το επιστημονικ του ργο απ το
Πανεπιστμιο Kπρου. Θεωρομε μως τη δικρισ
του αυτ χι μνο τιμητικ για τον διο, αλλ και ως
ουσιαστικ ενδυνμωση της ακαδημαϊκς μας οικογνειας. Σμερα τον υποδεχμεθα ως διδκτορα, δηλαδ
ως διδσκαλο της Σχολς μας, τον υποδεχμεθα ως
συνδελφο, ως συμπαρασττη και ως σμ%ουλο των
φοιτητν και των καθηγητν. Oτως  λλως απ
χρνια προσφρει ευχαρστως τις υπηρεσες του σε μας
και τους φοιτητς μας, με τη σοφ συμ%ουλ του και με
τη μεγλη προσωπικ του %ι%λιοθκη, στην οποα
πντοτε μας φιλοξενε γενναιδωρα. Σμερα μως τον
υποδεχμαστε και επισμως στην οικογνει μας.
Kαλς ρθατε, σοφ μας διδσκαλε!

22
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K/ριε Πρ/τανι,
K/ριε Kοσμ τορ,
K/ριοι συν!δελφοι,
Mακαρι6τατε,
Πανιερ6τατε,
Kυρες κα κ/ριοι,

/Eκφρζω %αθτατες εPχαριστες
γιQ τRν SψηλR τιμR ποU μο+ προσγνεται σμερα, μV τRν Wναγρευσ μου
[ς \πιτμου διδκτορος τ]ς Φιλοσοφικ]ς Σχολ]ς. ^H τιμR αPτR προσλαμ%νει <διατερη σημασα γιQ μνα,
γιατ_ προρχεται Wπ` τ` πανεπιστημιακ` aδρυμα τ]ς <διαιτρας πατρδας
μας, στRν Sπηρεσα τ]ς bποας
εcμαστε Wπ` κοινο+ \ντεταγμνοι.
Θεωρ= τR δικριση αPτR [ς dνδειξη
23
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\μπιστοσνης \κ μρους το+ \πιστημονικο+ προσωπικο+ τ]ς Φιλοσοφικ]ς Σχολ]ς στRν eποια συμ%ολ μου,
\μπιστοσνη γιQ τRν bποα \κφρζω εPγνμονα
α<σθματα.

H IΔEOΛOΓIKH AΠEΞAPTHΣH
THΣ KYΠPIAKHΣ IΣTOPIAΣ
fOταν τ` dτος 1963 \κλθην νQ Wναλ%ω τRν \πιστημονικR εPθνη το+ νεοσυσταθντος Kντρου /Eπιστημονικ=ν /Eρευν=ν, τ` κριο πρ%λημα ποU προκυψε στRν προσπθεια σχεδιασμο+ κα_ \νεργοποησης
gν`ς \ρευνητικο+ προγρμματος hταν τ` >στοριογραφικ. T` πρ%λημα αPτ` \πε%λλετο στR δια%θμιση
τ=ν προτεραιοττων το+ Kντρου γιQ σο%αροUς
λγους, Wνμεσα στοUς bποους προεiχε j μωλωπισμνη >στορικR ταυττητα το+ Kυπριακο+ ^Eλληνισμο+, j
bποα κατQ τ`ν χρνο \κεiνο Wνεδετο [ς αPτνομη
πολιτικ kνττητα διQ μσου σκληρ]ς Wντιπαρθεσης
πρ`ς τRν κατεστημνη WποικιοκρατικR Wρχ. T` >στοριογραφικ` πρ%λημα δVν περιοριζταν eμως στRν
>στορικR αPτR στιγμR τ]ς διεκδικσεως \θνικ]ς αPτονομας, WλλQ προεκτεινταν WναδρομικQ κατQ λγο
τ=ν περιπετει=ν το+ Kυπριακο+ ^Eλληνισμο+ σV kκτl
α<=νες Sποτελο+ς δια%ισεως Sπ` Wλλογεν] πολιτικQ
24
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κα_ κοινωνικQ καθεστ=τα. MιQ μακροχρνια Sποτλεια ποU συνεσκτιζε τQ Wμιγ] γνωρσματα το+
Kυπριακο+ λαο+ σV σημεiο διαστρε%λσεως τ]ς
ε<κνας τ]ς >στορικ]ς του ταυττητας. ^H διαστρ%λωση αPτ, kφειλμενη \ν μρει στRν \λλιπ] τεκμηρωση
τσο τ]ς Wρχαας κυπριακ]ς >στορας, eσο κα_ \κενης
τ=ν μεταγενεστρων περιδων, bδηγο+σε σV Wγνηση,
\σκεμμνη m μ, τ]ς \θνικ]ς ταυττητας το+ Kυπριακο+ ^Eλληνισμο+, κα_ το+το σV σημεiο ποU κατ τις
πρ=τες πληθυσμιακVς WπογραφVς ποU διενργησε j
BρεττανικR κυ%ρνηση τ]ς νσου b gλληνοκυπριακ`ς
πληθυσμ`ς κατετσσετο Sπ` τRν Wπροσδιριστη κατηγορα τ=ν “MR–Mωαμεθαν=ν”.1 ΣV μιQ ττοια κατηγοριοποηση το+ gλληνικο+ πληθυσμο+ τ]ς νσου \πεν%αινε cσως j πολιτικR σκοπιμτης. T` θμα eμως προσελμ%ανε %αθτερη δισταση Wπ` τR στιγμR ποU \πεν%αινε στ`ν χ=ρο τ]ς κυπριακ]ς >στορας j \πιστημονικR >στοριογραφα το+ 19ου α<=νος. ΣQν μιQ ττοια
>στοριογραφικR \πμ%αση μπορο+με νQ θεωρσουμε
τ` dργο το+ Louis de Mas Latrie,2 dργο \ντασσμενο στ`
πλασιο το+ μεγλου >στοριογραφικο+ προγρμματος
ποU \νεργοποησε b Guizot στR Γαλλα μV τRν aδρυση
τ]ς cole des Chartes κα_ τRν dναρξη τ]ς \κδσεως τ=ν
μνημεων τ]ς γαλλικ]ς >στορας, μιnς Wνταγωνιστικ]ς
προσπθειας dναντι το+ γερμανικο+ προγρμματος
τ=ν μνημεων τ]ς γερμανικ]ς >στορας. ^H >στορα το+
Mas Latrie εoναι αPστηρQ \πιστημονικ` dργο Sπ` τRν
25
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dννοια eτι %ασζεται \ξ bλοκλρου στRν WρχειακR τεκμηρωση τ]ς >στορας το+ Mεσαιωνικο+ %ασιλεου τ]ς
Kπρου, τεκμηρωση \ξ pλλου ποU καταλαμ%νει τοUς
δο Wπ` τοUς τρεiς δημοσιευθντες τμους το+ dργου.
/Aσφαλ=ς j συμ%ολR το+ Mas Latrie συνιστn σταθμ`
στRν \ξλιξη τ=ν κυπριακ=ν >στορικ=ν σπουδ=ν, θQ
παρατηρσω \ν τοτοις eτι Wπ` τ` dργο αPτ` Wπουσιζει b γηγενRς λας, b bποiος διαδραματζει qνα κα_
μοναδικ` ρλο: εoναι τ` Wναγκαiο Sπ%αθρο το+ φεουδαρχικο+ καθεστ=τος, τ` bποiο καταλαμ%νει \ξ bλοκλρου τR θεματικR το+ dργου κα_ στ` bποiο \πικεντρνεται τ` \νδιαφρον το+ >στορικο+. OPσιαστικQ b
Mas Latrie >στοριογραφεi μιQ προκταση τ]ς γαλλικ]ς
>στορας στRν /Aνατολ, μονομρεια ποU δικαιολογεiται Wπ` τ` γεγον`ς κα_ μνο eτι [ς Γλλος b >στορικ`ς αPτ`ς \νδιεφρετο WποκλειστικQ γιQ τRν >στορα
τ]ς πατρδος του. KατQ τ`ν cδιον τρπο θQ \πολιτεετο cσως qνας fEλληνας >στορικ`ς ποU θQ \πραγματεετο τRν >στορα gν`ς gλληνιστικο+ %ασιλεου στRν
/Aσα. ΓιQ τοUς λγους αPτοUς j >στορα το+ Mas Latrie
δVν μπορεi νQ χαρακτηρισθεi [ς >στορα το+ κυπριακο+ λαο+ κατQ τR δεδομνη περοδο, dν rψει το+ γεγοντος eτι b λα`ς αPτ`ς συνιστn δευτερεουσα kνττητα στRν \ξιστρηση τ=ν γεγοντων τ]ς Λουζινιαν]ς
δυναστεας, \νσω j ταυττητ του \κτοπζεται στRν
Wφνεια τ]ς >στορικ]ς sπαρξης. T` γεγον`ς κα_ μνο
αPτ` \γερει \πιτακτικQ τ` πρ%λημα τ]ς kρθ]ς διατ26
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πωσης τ]ς >στορικ]ς μεθοδολογας προκειμνου νQ
διασαφηνισθεi κα_ \κφρασθεi j >στορικR ταυττητα
gν`ς λαο+, πρ%λημα ποU Wνκυψε, eπως Wνφερα,
κατQ τ`ν χρνο τ]ς Wναλψεως το+ \ρευνητικο+ προγρμματος το+ Kντρου /Eπιστημονικ=ν /Eρευν=ν.
ΓιQ νQ δσουμε Wπντηση στ` πρ%λημα αPτ`
\νδεκνυται νQ μεταφερθο+με στ`ν εPρωπαϊκ` >στοριογραφικ` χ=ρο, eπου ταυτσημα προ%λματα Wνεφησαν κα_ dγιναν Wντικεμενο πραγμτευσης Wπ` τRν
εPρωπαϊκR >στορικR \πιστμη το+ IΘ' α<=νος. ΘQ
Wντλσω δο παραδεγματα Wπ` τ`ν χ=ρο αPτ, μV
διαφορετικοUς eρους το+ προ%λματος, μV ταυτσημο
\ν τοτοις στχο – τRν Wναζτηση κα_ τ`ν προσδιορισμ` τ]ς \θνικ]ς ταυττητας.
T` πρ=το παρδειγμα Wφορn τ`ν γερμανικ` \θνικ`
χ=ρο, b bποiος, μετQ τRν κατρρευση τ]ς ρωμαϊκ]ς –
γερμανικ]ς αPτοκρατορας διεσπσθη σV φεουδαρχικQ
κρατδια, τ=ν bποων b Wνταγωνιστικ`ς ρλος κα_ ο>
\π_ μρους τοπικVς θρησκευτικVς <δεολογες συνεσκτιζαν τRν >στορικR ταυττητα το+ γερμανικο+ λαο+ [ς
\θνικο+ συνλου. ^H >στορα το+ γερμανικο+ λαο+
κατQ τ`ν IΘ' α<=να χαρακτηρζεται Wπ` τR διαδικασα
πολιτικ]ς gνοποισεως, j bποα \πετεχθη μλις τ`
τελευταiο τρτο το+ α<=νος αPτο+.3 ^Ωστσο j πολιτικR
gνοποηση κα_ j συμπαρομαρτοσα πολιτικR >στορα
δVν διαγρφουν \πακρι%=ς τRν \θνικR gνοποηση,
27
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πολU kλιγτερο τRν >στορικR ταυττητα το+ γερμανικο+ λαο+, j bποα πρπει νQ Wναζητηθεi πραν το+
πλαισου τ]ς πολιτικ]ς >στορας, κα_ δR σV εPρτερους
χρους το+ \θνικο+ παρελθντος. Mπορο+με χωρ_ς
Sπερ%ολR νQ <σχυρισθο+με eτι j συμ%ολR τ=ν Wδελφ=ν
Grimm στRν dρευνα τ]ς γερμανικ]ς μυθολογας κα_
τ=ν κοινωνικ=ν κα_ νομικ=ν θεσμ=ν το+ γερμανικο+
λαο+ διευκρινζουν εPστοχτερα τRν Sποκειμνη
\θνικR gντητα το+ γερμανικο+ λαο+ κα_ τR διαχρονικR συνχεια τ]ς γερμανικ]ς >στορας.4 Tαυτσημη
μεθοδολογα Wκολοθησε b μελετητRς τ]ς λαϊκ]ς
παραδσεως Gustav Freytag, b bποiος, στRν \κτεν] σνθεσ του Sπ` τ`ν ττλο Πνακες το γερμανικο παρελθντος,5 Sπεστριξε eτι b λαϊκ`ς %ος hταν τ` μνο
στοιχεiο ποU μπορο+σε νQ προσδσει gντητα στR γερμανικR >στορα. Παρεμπιπτντως θQ Wναφρω eτι στRν
cδια μεθοδολογα προσφυγε b χαρακτηριζμενος [ς b
\πιφανστερος >στορικ`ς τ]ς /Aγγλας τ]ς συγχρνου
\ποχ]ς, b Frederick William Maitland, b bποiος, \πηρεασθε_ς Wπ` τ` μνημει=δες dργο το+ Friedrich Karl von
Savigny \π_ τ]ς >στορας το+ ρωμαϊκο+ δικαου κατQ
τ`ν Mεσαωνα, \πελφθη δυσεπιλτων προ%λημτων
τ]ς Wγγλικ]ς >στορας, τQ bποiα Wφορο+σαν στR διαμρφωση τ=ν Wγγλοσαξωνικ=ν κοινωνικ=ν θεσμ=ν
Sπ` τRν \πδραση το+ ρωμαϊκο+ πολιτικο+ συστματος κα_ τ=ν τευτονικ=ν θεσμ=ν.6
28
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T` δετερο παρδειγμα θQ Wντλσω Wπ` τ`ν παρεμφερ] γαλλικ` >στοριογραφικ` χ=ρο. /Aντθετα πρ`ς
τRν πολιτικR δισπαση το+ γερμανικο+ dθνους, j
συγκεντρωτικR πολιτικR τ]ς γαλλικ]ς μοναρχας \πτυχε Wπ` πολU νωρ_ς νQ Sπερκερσει τ_ς φεουδαρχικVς
κατα%ολVς τ]ς γαλλικ]ς κοινωνας, νQ gνοποισει τ`ν
γαλλικ` \θνικ` χ=ρο κα_ νQ Wναγγει τR Γαλλα σV
μεγλη κα_ συμπαγ] πολιτικR gντητα. ΓιQ τR γαλλικR
>στοριογραφα δVν Sφστατο θμα πολιτικ]ς gνοποισεως, eπως το+το \τθετο στRν περπτωση το+ γερμανικο+ λαο+ κατQ τ`ν IΘ' α<=να. ΓιQ μιQ λατινογεν] eμως
κοινωνα Wνκυπτε θμα >στορικ]ς καταγωγ]ς.7 T`
\θνογενετικ` Sπ%αθρο τ]ς γαλλικ]ς >στορας προεκτενεται WναδρομικQ κα_ σV >στορικ` %θος πολU
πραν τ]ς ρωμαϊκ]ς κατακτσεως. O> ρζες το+ γαλλικο+ πολιτισμο+ ε<σδουν %αθειQ στ`ν κελτικ` κσμο
κα_ πραν το+ κσμου αPτο+ στRν εPρωπαϊκR προϊστορα, eπως τεκμηρινουν ο> \κτεταμνες dρευνες το+
Γλλου Wρχαιολγου Joseph D chelette \π_ τ]ς κελτικ]ς
κα_ γαλλορωμαϊκ]ς Wρχαιολογας.8 ^H συνειδητοποηση τ=ν δεδομνων αPτ=ν [δγησε τR γαλλικR >στοριογραφα στRν Wναζτηση τ]ς >στορικ]ς ταυττητας το+
γαλλικο+ λαο+ στRν προρωμαϊκR \ποχR κα_ δR στRν
περιοχR το+ κελτικο+ πολιτισμο+ κα_ το+ γαλατικο+
γεωγραφικο+ χρου. uEξοχο δεiγμα ττοιας Wντιμετπισης το+ προ%λματος τ]ς >στορικ]ς ταυττητας
29
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εoναι τ` Sπ` τ`ν ττλο Iστορα τ ς Γαλατας dργο το+
Camille Jullian.9
TQ δο παραδεγματα Wναζτησης κα_ \πι%ε%αωσης τ]ς \θνικ]ς ταυττητας gν`ς λαο+, ποU Wντλσαμε
Wπ` δο μεγλες >στοριογραφικVς παραδσεις το+
εPρωπαϊκο+ χρου, στRν πρτη Wπ` τ_ς bποiες \πεδιχθη j κατQ πλτος τεκμηρωση τ]ς >στορικ]ς ταυττητας, \ν= στR δετερη Wνεζητθη στ` >στορικ` %θος τ`
\θνογενετικ` Sπ%αθρο τ]ς ταυττητας αPτ]ς, \πιρρωνουν τRν pποψη περ_ τ]ς Wκολουθητας μεθοδολογας στRν πραγμτευση τ]ς κυπριακ]ς >στορας. ^H
>στορικR ταυττητα το+ κυπριακο+ gλληνισμο+, δεδομνων τ=ν >στορικ=ν μεταπτσεων, δVν μπορεi νQ \ξακρι%ωθεi \πιστημονικQ διQ μσου κα_ μνο τ]ς πολιτικ]ς >στορας κα_ τ=ν \ξωτερικ=ν γεγοντων ποU
συγκαλπτουν τ` οPσιαστικ` περιεχμενο τ]ς ταυττητας αPτ]ς. ^H >στορικR ταυττητα το+ κυπριακο+
gλληνισμο+ kφελει νQ τεκμηριωθεi κα_ διακρι%ωθεi
διQ μσου τ=ν \σωτερικ=ν πηγ=ν το+ >στορικο+ %ου,
δηλαδR τ=ν γλωσσικ=ν, \θνογραφικ=ν, vθογραφικ=ν
κα_ ο<κονομικ=ν τεκμηρων, τ=ν θρησκευτικ=ν κα_
κοινωνικ=ν θεσμ=ν, τ=ν πνευματικ=ν \πιδσεων κα_
τ=ν πολιτιστικ=ν \πιτευγμτων \ν γνει. ^H κατQ πλτος αPτR τεκμηρωση τ]ς >στορικ]ς ταυττητας \πι%λλεται κατQ πρ=το λγο κα_ κατQ προτεραιτητα
\π_ τ]ς \ξωτερικ]ς >στορας.
30
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Στ` σημεiο αPτ` \πι%λλεται j μνεα gν`ς πρωτοπρου τ=ν κυπριακ=ν σπουδ=ν στ`ν τομα τ]ς \κτεθεσης μεθοδολογας, το+ /Aθανασου Σακελλαρου,10 b
bποiος Wξιοποησε τRν kλιγοετ] σταδιοδρομα του
στRν Kπρο Wποδυμενος σV μιQ σφαιρικR προσγγιση
τ=ν δεδομνων ποU συνθτουν τRν >στορικR ταυττητα
το+ Kυπριακο+ ^Eλληνισμο+, τσο σV συγχρονικ` πλτος, eσο κα_ σV διαχρονικ` %θος, gδραινοντας τRν
Wρχαιτητα κα_ τR διQ μσου τ=ν α<νων \πι%ωση τ]ς
ταυττητας αPτ]ς. TR διαχρονικR gντητα το+ >στορικο+ %ου το+ κυπριακο+ λαο+ b Σακελλριος \στριξε
κατ/ WρχQς στQ γλωσσικQ δεδομνα, τεκμηρινοντας
τRν >στορικR διαδρομR τ]ς κυπριακ]ς διαλκτου σV
pμεση συνρτηση πρ`ς τ_ς κεφαλαιδεις φσεις τ]ς
gλληνικ]ς γλσσης, κλασσικ]ς, κοιν]ς, μεσαιωνικ]ς
κα_ νετερης. ^O Σακελλριος διθετε τ` πλεονκτημα
τ]ς κατQ %σιν κλασσικ]ς κατρτισης: wς μR λησμονηθεi eτι \ξεπνησε τRν gλληνικR διασκευR το+ Wρχαιοελληνικο+ λεξικο+ το+ Pape, dργου <σοδναμου κατQ
τRν \ποχR \κενη πρ`ς τ` λεξικ` τ=ν Liddell κα_ Scott.11
^H τεκμηρωση τ]ς >στορικ]ς Sπστασης το+
Kυπριακο+ ^Eλληνισμο+ δVν \ξαντλεi τRν προ%ληματικR ποU προκπτει Wπ` τRν Wνγκη gρμηνεας ε<δικ=ν
φαινομνων το+ >στορικο+ %ου. /Aνμεσα στQ προ%λματα ποU τθενται Wπ` τ` gρμηνευτικ` αPτ` αcτημα θQ
\πισημνω τ` σημαντικ` θμα τ=ν ξνων \πιδρσεων
ποU Wσκθηκαν πνω στRν πολιτιστικR ταυττητα το+
31
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κυπριακο+ gλληνισμο+ κατQ τ_ς μακρVς περιδους
Sπαγωγ]ς σV Wλλογεν] \θνικQ κα_ κοινωνικQ καθεστ=τα. O> πολιτιστικVς \πιδρσεις κα_ Wλληλοδιεισδσεις εoναι σνηθες φαινμενο ποU μελετn \πισταμνως
j πολιτιστικR Wνθρωπολογα.12 O> WνταλλαγVς πολιτιστικ=ν στοιχεων δVν συνεπγονται Wναγκαως μεταλλαγVς τRς >στορικ]ς ταυττητας gν`ς λαο+, WλλQ κα_
μπορο+ν \νδεχομνως νQ \μπλουτσουν τRν παρδοση
gν`ς λαο+. ^H νορμανδικR κατκτηση τ]ς /Aγγλας,
γιQ παρδειγμα, εoχε [ς Wποτλεσμα, κατQ τR γνμη
τ=ν ε<δημνων, τ`ν \μπλουτισμ` τ]ς Wγγλικ]ς γλσσης κα_ τRν Wνανωση τ]ς Wγγλικ]ς λογοτεχνας.13
ΣτRν περπτωση eμως τ]ς Kπρου j μακροχρνια
SπαγωγR σV καθεστlς Sποτελεας περιπλκεται σV
sψιστο %αθμ` Wπ` τRν Wλλογνεια τ=ν λα=ν ποU \π%αλαν τRν κυριαρχα των \π_ τ]ς νσου. T` μVν φραγκικ` καθεστlς \πεχερησε τR θρησκευτικR Wφομοωση το+ γηγενο+ς πληθυσμο+,14 τ` δV kθωμανικ` Wλλοτρωσε Wνεπιστρεπτ_ τRν eλη >στορικR ταυττητα
μρους το+ χριστιανικο+ πληθυσμο+ μσω τ]ς διαδικασας \ξισλαμισμο+. /Eν τλει τ` %ρεττανικ` καθεστlς
\μεθδευσε πολιτικR πολιτισμικ]ς Wφομοωσης.15 ΔVν
εoναι eθεν τυχαiο eτι j μακροχρνια δοκιμασα τ]ς
Sποτελο+ς δια%ωσης \πφερε συσκτιση τ=ν παραδοσιακ=ν γνωρισμτων το+ κυπριακο+ λαο+, συσκτιση
ποU bδγησε σV διφορομενες >στορικVς \κτιμσεις
eσον Wφορn τRν >στορικR ταυττητα το+ κυπριακο+
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gλληνισμο+, κα_ σV παραπλανητικQ συμπερσματα ποU
dδωσαν λα%R σV σκπιμες α<τιολογσεις τ]ς Wσκηθεσης dναντ του πολιτικ]ς.16 Στ` σημεiο αPτ` θQ Wποτολμο+σα νQ Wποφανθ= eτι τQ \π_ το+ προκειμνου
>στοριογραφικQ στοιχεiα \πικυρνουν πολλαπλ=ς τ_ς
Wπψεις τ]ς κοινωνιολογας τ]ς γνσεως, gν`ς κριτικο+ κλδου προ%ληματζοντος τοUς θεωρητικοUς τ]ς
>στορας Wπ` τRν \ποχR ποU b Ranke διετπωσε τ` \πιτακτικ` Wξωμα τ]ς Wντικειμενικτητας το+ >στορικο+.
TRν ποικιλα τ=ν παραγντων ποU \πηρεζουν τRν
Wντικειμενικτητα τ=ν >στορικ=ν κρσεων πραγματεεται \ν \κτσει b κοινωνιολγος Karl Mannheim, στ`ν
bποiο κα_ παραπμπω.17 T` φαινμενο dδωσε \ξ pλλου
λα%R σV μεγλες >στοριογραφικVς Wντιπαραθσεις,
Wνμεσα στ_ς bποiες \πισημανω \κενη Wνμεσα στRν
οsτω πως bριζομνη γερμανιστικR θεωρα,18 σμφωνα
μV τRν bποα ο> γερμανικVς \πιδρομVς το+ E' μ.X.
α<=νος στ`ν γαλλορωμαϊκ` χ=ρο pσκησαν δραστικR
\πδραση \π_ τ=ν κοινωνικ=ν, πολιτικ=ν κα_ θρησκευτικ=ν δομ=ν το+ γαλλικο+ κσμου, θεωρα τRν bποα
Wντκρουσε εPστχως b Fustel de Coulanges στ` %αρυσμαντο dργο του \π_ τ]ς Iστορας τ3ν πολιτικ3ν
θεσμ3ν τ ς $ρχαας Γαλλας,19 \πισημανοντας eτι τQ
γερμανικQ στοιχεiα ποU ε<σδυσαν στ`ν γαλλικ` χ=ρο
Wφομοιθησαν \ξ bλοκλρου μσα στR γαλλικR κοινωνα. Mπως ταυτσημο φαινμενο δVν \μφανζεται στR
μεσαιωνικR gλληνικR >στορα μV τR διεσδυση κα_ Wφο33
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μοωση σλα%ικ=ν φλων στ`ν gλληνικ` χ=ρο;20 uEτι
\κπληκτικτερο φαινμενο προσφρει j κυπριακR
μεσαιωνικR >στορα στRν περπτωση τ]ς τξεως τ=ν
εPγεν=ν, j bποα στRν τελευταα φση τ]ς Sπρξες
της εoχε Wφομοιωθεi σV ττοιο %αθμ` μσα στ` τοπικ`
κυπριακ` περι%λλον, yστε νQ χσει τ`ν bποιοδποτε
δεσμ` μV τR Δση, eπως Wπδειξε b Rudt de Collenberg
στ` Wξιλογο κεφλαιο γιQ τR δομR κα_ προλευση τ]ς
τξεως τ=ν εPγεν=ν ποU περιχεται στ`ν Δ' τμο τ]ς
Iστορας τ ς K/πρου.21
/Aκρι%στερο μσο \πιμτρησης τ=ν ξνων \πιδρσεων πνω στRν κυπριακR \θνικR κα_ πολιτιστικR
παρδοση συνιστn j διερενηση τ=ν ξνων γλωσσικ=ν στοιχεων στRν κυπριακR διλεκτο.22 TQ
κυπριακQ κεμενα τσο τ]ς μεσαιωνικ]ς, eσο κα_ τ]ς
νεωτρας περιδου, εoναι σχετικ=ς pφθονα κα_ προσφρονται σV λεξικοστατιστικR πραγμτευση, j bποα
θQ καταδεξει τ` Wναμφισ%τητα χαμηλ` ποσοστ` τ=ν
ξνων γλωσσικ=ν διεισδσεων. /Eξαρεση Wποτελεi τ`
κεμενο τ]ς νομοθεσας τ=ν /Aσσιζ=ν, eπου j πληθUς
τ=ν ξνων γλωσσικ=ν στοιχεων kφελεται στRν Wπδοση τ=ν γαλλικ=ν νομικ=ν eρων το+ πρωτοτπου. T`
λεξικοστατιστικ` πργραμμα περιελαμ%νετο στοUς
στχους το+ Kντρου /Eπιστημονικ=ν /Eρευν=ν, WλλQ
j Sλοποησ του προϋποθτει τR γνωστοποηση περαιτρω κειμνων τ]ς κυπριακ]ς γραμματεας. ^H Sλοπο34
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ηση αPτR συνιστn desideratum τ]ς σγχρονης Kυπριολογας.23
ΔVν θQ \πεκταθ= στ`ν Wρχαiο κυπριακ` χ=ρο, eπου
j διακρ%ωση τ]ς >στορικ]ς ταυττητας το+ κυπριακο+ gλληνισμο+ Wπαιτεi προσφυγR σV διαφρου τπου
μεθοδολογες κα_ τεχνικς, κα_ eπου ο> eροι τ]ς προ%ληματικ]ς Wναδονται μσα Wπ` τ` πλασιο τ]ς
Wρχαιολογικ]ς \πιστμης. Mιnς \πιστμης, τ]ς bποας
ο> Wπ` ε<κοσαετας συντελομενες \παναστατικVς \ξελξεις στ`ν τομα τ]ς gρμηνευτικ]ς κα_ το+ γνωστικο+
περιεχομνου,24 διανογουν Wπρσμενες προοπτικVς
στRν πραγμτευση το+ \πι%λητικο+ {δη Wρχαιολογικο+ κεφαλαου ποU διαθτει j ν]σος. ^H gρμηνευτικR
\μ%θυνση τ=ν φαινομνων τ]ς κυπριακ]ς προϊστορας κα_ πρωτοϊστορας στοιχειοθετεi σνθετη κα_
περπλοκη διαδικασα. ΘQ περιορισθ= σV qνα μνο
παρδειγμα: ο> πρσφατες dρευνες \π_ τ]ς προελεσεως κα_ τ]ς διαδσεως τ=ν Wρχαων Wλφα%των στ_ς
χ=ρες τ]ς /EγγUς /Aνατολ]ς κα_ τ]ς διοχτευσς των
στR ν]σο25 τενουν νQ \πι%ε%αισουν eτι j διαδικασα
συνυπρξεως m διαδοχικ]ς \πικρατσεως τ=ν γραφικ=ν συστημτων συνιστn πολιτιστικ` φαινμενο
μεγστης σημασας για τRν \παφ, συμ%ωση,
σγκρουση κα_ \πι%ωση τ=ν πολιτισμ=ν ποU \νεργοποιθηκαν μσα στ`ν κυπριακ` χ=ρο κα_ τRν >στορικR
διρκεια. APτματα Sπεισρχονται στR σκψη μας
\ρωτματα ποU συνδονται pμεσα μV τ` >στοριογρα35
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φικ` πρ%λημα. Ποιο_ hσαν ο> >στορικο_ eροι ποU \πφεραν τRν Wντικατσταση τ]ς \τεοκυπριακ]ς γραφ]ς
Wπ` τRν gλληνοσυλλα%ικ; Ποιο_ hσαν ο> πολιτιστικο_
eροι ποU συνετρησαν \π_ α<=νες τRν \πιχρια συλλα%ικR γραφR κα_ ποιο_ ο> κοινωνικο_ eροι ποU bδγησαν στRν \γκατλειψη το+ συλλα%ικο+ Wλφα%του κα_
στRν bριστικR υ>οθτηση το+ Wρχαου gλληνικο+ Wλφα%του; Mπως, μσα Wπ` τR μακροχρνια αPτR γνωστικR διαδικασα,26 μπορο+με νQ Wναζτησουμε τ_ς
ρζες κα_ τRν \θνογενετικR διαμρφωση τ]ς >στορικ]ς
ταυττητας το+ κυπριακο+ gλληνισμο+;

Aγαπητο Συν!δελφοι,
O μ+ν *ος *ραχ/ς, ; δ+ τ0χνη μακρ!! Προσ%λπουμε στR διδοχο γενιQ τ=ν κυπριολγων, αPτRν ποU
\κκολπτεται στ` \θνικ μας πανεπιστημιακ` aδρυμα,
το+ bποου εoσθε ο> φορεiς, Wναμνοντας Wπ/ αPτR νQ
δσει dγκυρες gρμηνευτικVς Wπαντσεις στQ καρια
αPτQ \ρωτματα.

Σnς εPχαριστ=.

36

∏ π¢∂√§√°π∫∏ ∞¶∂•∞ƒΔ∏™∏
Δ∏™ ∫À¶ƒπ∞∫∏™ π™Δ√ƒπ∞™

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1.

Bλ. Cyprus: Report and General Abstracts of the Census of 1901,
Government Printing Office, Nicosia. ^Oμοως, Census of 1911,
Census of 1921. ^H \πικεφαλ_ς Mωαμεθανο_ / MR Mωαμεθανο_
(Mahomedan / Non–Mahomedan) \τροποποιθη ε<ς Moslem /
Christian στ` Census of 1931 κα_ Moslem Turkish / Greek
Orthodox στ` Census 1946.

2.

Louis de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre sous le règne des
princes de la Maison de Lusignan, I, Paris 1861 (^Iστορα τ]ς
περιδου 1191–1291), II–III, Paris, 1852–1855 (τεκμηρωση).
ΣυμπληρωματικR τεκμηρωση: Nouvelles preuves de l'histoire
de Chypre sous le règne des princes de Lusignan, première et
deuxième livraison, Bibliothèque de l’École des Chartes XXXIII,
1873, 1–79, κα_ XXXIV, 1874, 87–140. Documents nouveaux
servant de preuves à l’histoire de l’île de Chypre sous le règne des
princes de la Maison de Lusignan, \ν: Collection de documents
inédits sur l’histoire de France. Mélanges historiques, IV, Paris,
1882, 343–619.

3.

Bλ. σχετικ=ς Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im
19. Jahrhundert, 1879–1894. Πρ%λ. James Sheeman, German
History 1770–1866, Oxford 1989, κα_ Gordon A. Craig, Germany
1866–1945, Oxford 1978. /Aμφτερα στR σειρQ Oxford History
of Modern Europe.

4.

O> θεωρητικVς %σεις τ]ς γερμανικ]ς \θνικ]ς gνοποησης
\τθησαν μV ε<δικR WναφορQ στR γερμανικR μυθολογα, τQ
{θη κα_ dθιμα, τοUς παραδοσιακοUς νομικοUς θεσμοUς κα_ \ν
γνει τ` πνε+μα το+ λαϊκο+ πολιτισμο+ (Volksgeist). Mεγλης
σημασας γιQ τR γερμανικR Kulturgeschichte Sπ]ρξαν ο> κατQ
%ση φιλολογικVς \ργασες το+ Jacob Grimm, eπως j Deutsche
Mythologie (I–III, 1835–1844) κα_ j Wρχαιολογα το+
γερμανικο+ δικαου (Deutsche Rechtsalterthumer, 1828). T`
πολιτιστικ` \πιχερημα [ς προϋπθεση πολιτικ]ς
gνοποησης Wνπτυξε <διαιτρως b Wilhelm Riehl (π.χ.
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Kulturstudien aus drei Jahrhunderten, 1859) συμπεριλαμ%νοντας
μεταξU τ=ν \κφνσεων το+ \θνικο+ %ου κα_ τRν τχνη. ΣτRν
πραγματικτητα, j \πμ%αση τ=ν πολιτιστικ=ν δεδομνων
διευρνει τ`ν >στοριογραφικ` bρζοντα μV τ`ν \μπλουτισμ`
το+ eλου φσματος τ=ν >στορικ=ν πηγ=ν. Σημειωτον eτι
τRν \νσωμτωση τ=ν προϊντων το+ πολιτισμο+ στ`
>στοριογραφικ` σχ]μα εoχε {δη ε<σηγηθεi b Bολταiρος τ`ν
IH' α<=να (Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, 1756). ^H
περπτωση τ]ς Kπρου παρουσιζει dντονη Wναλογα eσον
Wφορn τR διεκδκηση τ]ς \θνικ]ς ταυττητας: j ταυττητα
αPτR δVν μπορεi νQ διευκρινισθεi διQ μσου τ]ς >στορικ]ς
τεκμηρωσης τ=ν ξνων κυριαρχι=ν, WλλQ διQ μσου τ]ς
τεκμηρωσης τ]ς \θνολογικ]ς κα_ πολιτιστικ]ς παρδοσης.
TRν τελευταα αPτR παρδοση τεκμηρινει σV dκταση b
/Aθανσιος Σακελλριος στ` θεμελιδους σημασας dργο του
T Kυπριακ (I–II, 1890–1891), μV τRν Wναζτηση τ]ς
Wρχαας πολιτιστικ]ς ταυττητας το+ Kυπριακο+
^Eλληνισμο+, τR μελτη τ]ς gλληνικ]ς γλσσης κα_ τ=ν
γλωσσικ=ν μνημεων, τ=ν vθ=ν κα_ \θμων. MιQ
μεθοδολογα ποU μεταθτει (κα_ διευρνει) τ` περιεχμενο
το+ >στορικο+ %ου Wποκαθιστντας τRν \θνικR ταυττητα
στRν kρθ της δισταση.
5.

Gustav Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, I–V,
1859–1862, dργο ποU \πσυρε τ`ν χαρακτηρισμ` το+
συγγραφως [ς "Erzieher nationaler Gesinnung". Bλ. E. Fueter
3
Geschichte der neueren Historiographie, München–Berlin 1936 σ.
569. ^O Freytag Sπ]ρξε ε<σηγητRς τ]ς πολιτικ]ς gνοποησης
τ]ς Γερμανας Wποδδοντας πρωταρχικ` ρλο στRν Πρωσσα.
TRν dλλειψη πολιτικ]ς gντητος Wνεπλρωνε μV τ` δγμα eτι
b λαϊκ`ς %ος συνιστο+σε τ` μοναδικ` κριτριο gντητος τ]ς
γερμανικ]ς >στορας.

6.

^H μεθοδολογα το+ Maitland παργεται οPσιαστικQ Wπ` τRν
>στορικR σχολR το+ δικαου, τRν bποα Wνδειξε b Friedrich
Karl von Savigny (1779–1861) κα_ j bποα εoναι
διαπεποτισμνη Wπ` τ`ν φιλοσοφικ` >στορισμ` τ=ν Hegel κα_
Schelling (%λ. σχετικ=ς Georges del Vecchio, Philosophie du droit,
μετφρ. J.A. D'Aynac, Paris 1953, σσ. 139–141). T` opus
magnum το+ von Savigny εoναι j Geschichte des römischen
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Rechts im Mittelalter (1815–1831). ^O Maitland \πικεντρθηκε
σV συγκεκριμνα προ%λματα τ]ς Wγγλικ]ς >στορας,
<διατερα στR διαλεκανση τ=ν μεσαιωνικ=ν κοινωνικ=ν κα_
ο<κονομικ=ν θεσμ=ν διQ μσου τ]ς Wναδιφσεως κα_
gρμηνεας το+ Wγγλοσαξονικο+ δικαου. Πρ%λ. G.P. Gooch,
2
History and Historians in the Nineteenth Century, 1952 , σσ.
367–373.
7.

Bλ. κατωτρω σημ. 8, 9 κα_ 19.

8.

Joseph Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et
galloromaine, I 1–2, II–1, III–2, IV–3, V–VI (A. Grenier), Paris,
1924–1934. Πρ%λ. τR συνθετικR \ργασα το+ Jean Markale, Les
Celtes et la civilisation celtique, Paris 1977, κα_ τ` dργο
Wναφορnς το+ James Mackillop, Dictionary of Celtic Mythology,
Oxford 1998.

9.

Camille Jullian, Histoire de la Gaule, I–VIII, Paris 1907–1928, κα_
De la Gaule à la France, Paris 1922, μV dμφαση στ` γεωγραφικ`
υπ%αθρο τ]ς γαλλικ]ς >στορας κα_ τ`ν κελτικ` πολιτισμ.
ΣV Wντθεση πρ`ς τR ρωμαϊκR <δεολογα το+ Mommsen, b
bποiος Wπδιδε dμφαση στ_ς μεσαιωνικVς προεκτσεις τ=ν
ρωμαϊκ=ν θεσμ=ν, b Jullian vρενησε τRν >στορα τ]ς
Γαλατας per se, μV γνμονα τ` κελτικ` \θνογενετικ`
Sπ%αθρο. KατQ τ`ν James W. Thompson (A History of
Historical Writing, II, Gloucester, Mass., 1967, σ. 374) γιQ τ`ν
Jullian “Gaul had its own historical justification apart from
Rome”. KατQ δV τ`ν Albert Grenier "il (Jullian) prend son point
de vue en Gaule même" (Revue des cours et conférences, 2ème
série, XXXVII, 1936, σσ. 9–16). ΔVν εoναι eθεν τυχαiο eτι b
Jullian dδωσε <διαιτερτητα στ_ς πολιτιστικVς σχσεις μV τ`ν
Wρχαιοελληνικ` χ=ρο διQ μσου τ]ς Mασσαλας.

10. ΓιQ τR σημασα το+ dργου το+ /Aθανασου Σακελλαρου
(Wνωτρω σημ. 4) %λ. jμτερο προλογισμ` στRν \πανκδοση
(gκατονταετηρδος) το+ dργου του (Λευκωσα 1991), τμ. A',
σσ. vii–xi. ΣχετικQ μV τR σημασα τ]ς σφαιρικ]ς του
προσγγισης στR διαγραφR τ]ς ταυττητας το+ κυπριακο+
gλληνισμο+ πρ%λ. jμτερη ε<σγηση, “^H προ%ληματικR τ]ς
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Kυπριακ]ς >στορας”, Kυπριακ# μαρτυρα IZ', 1998, σσ.
105–111.
11. Λεξικ'ν τ ς \λληνικ ς γλ6σσης κατ τ' \λληνικ'ν λεξικ'ν
το Γουλι0λμου Π!πε τ9 συμπρ!ξει πολλ3ν λογων
συνταχθ+ν κα συμπληρωθ0ν, uEκδοσις E', τμοι A'–Γ',
/Aθ]ναι 1898.
12. ΣτR διαδικασα ε<σδσεως κα_ συγχωνεσεως \θνικ=ς κα_
πολιτιστικ=ς gτερογεν=ν πληθυσμ=ν \πεμ%ανει j
WνθρωπολογικR θεωρα τ=ν \παφ=ν κα_ Wλληλοδιεισδσεων
(πρ%λ. R. Redfield, R. Linton, M. Herskovits, “Memorandum for
the study of acculturation”, American Anthropologist 38, 1936, σσ.
149–152. L. Broom κ.p., “Acculturation: an exploratory
formulation”, αPτθι, 56, 1954, 973–1000). Σημασα στRν
προκειμνη περπτωση προσλαμ%νει (α) τ` πολιτισμικ`
περιεχμενο τ=ν Wφομοισεων κα_ (%) b διαφορικ`ς %αθμ`ς
τ=ν Wφομοισεων. /Eπ_ παραδεγματι b %αθμ`ς τ]ς
πολιτιστικ]ς διεσδυσης εoναι δυνατ`ν νQ bδηγσει σV πλρη
Wφομοωση το+ gτερογενο+ς στοιχεου (π.χ. Wφομοωση
μεταναστευτικ=ν bμδων σV εPρτερους \θνικοUς χρους:
πρ%λ. C.F. Keys, “The dialectics of ethnic change”, \ν: το+ <δ.
(\κδ.), Ethnic change, Seattle 1981, σσ. 8–30).
13. Bλ. κατ' WρχRν τ` κλασσικ` dργο το+ Augustin Thierey,
Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, Paris
1825 (%ελτιωμνες \κδσεις μετQ τ` 1835), κα_ γιQ πι`
ρεαλιστικVς \κτιμσεις W.J. Corbett \ν Cambridge Medieval
History V, σσ. 481–520, ε<δικτερα σσ. 505–513 γιQ τRν
Wναδιρθρωση τ]ς φεουδαρχικ]ς ο<κονομας ποU \κφρζεται
μV τ_ς κτηματολογικVς \κχωρσεις κα_ \πιμετρσεις τ=ν
περιελθουσ=ν Sπ` dλεγχο γαι=ν, \νσωματωθεiσες στR
γνωστR Sπ` τRν \πωνυμα Domesday Book κωδικοποηση. O>
κοινωνικVς \πιπτσεις τ]ς κατακτσεως Wντανακλο+ν
[σατως στR διαμρφωση το+ δικαου. Bλ. σχετικ=ς P.
Vinogradoff κα_ F.W. Maitland, Domesday Book and beyond,
Cambridge 1899. ΓενικR \πισκπηση στ` dργο το+ D.C.
Douglas, William the Conqueror. The Norman impact upon
England, London 1964.
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14. John Hackett, ^Iστορα τ ς Oρθοδξου Eκκλησας τ ς
K/πρου, κατQ μετφρασιν Xαριλου I. Παπαϊωννου, A',
/Aθ]ναι 1928, σσ. 83–248. ΓιQ τ`ν Wγ=να \πι%ωσης Θ.
Παπαδπουλλος, “^H /Eκκλησα Kπρου κατQ τRν περοδο
τ]ς Φραγκοκρατας”, Iστορα τ ς K/πρου, Δ', Λευκωσα
1995, σσ. 543–665. ^H WναγωγR το+ Kυπριακο+ πληθυσμο+
Sπ` τ` kθωμανικ` καθεστlς Sποτελεας διαφοροποιεi τ`
πρ%λημα \θνικ]ς \πι%ωσης \ν σχσει πρ`ς τ` φραγκικ`
καθεστς. ^H προνομιακR κατοχρωση τ]ς /Oρθοδξου
/Eκκλησας Wντιδιαστλλεται Wπ` τRν ο<κονομικR \ξαθλωση
το+ Wγροτικο+ πληθυσμο+. ^H διαδικασα \ξισλαμισμο+ κατQ
τRν περοδο 1580–1700 δVν dχει \παρκ=ς διερευνηθεi.
Σποραδικο_ \ξισλαμισμο_ τεκμηρινονται μχρι κα_ τ_ς
πρ=τες δεκαετες το+ IΘ' α<=νος (Θ. Παπαδπουλλος,
“Πρσφατοι \ξισλαμισμο_ Wγροτικο+ πληθυσμο+ \ν Kπρ~ω”,
Kυπριακα Σπουδα KΘ', 1965, σσ. 27–48). ^H WρχειακR
τεκμηρωση το+ \ξισλαμισμο+ τοπικ=ν κοινοττων
παραμνει Wνεπαρκς, \νσω j πρσ%ασις ε<ς τQ kθωμανικQ
Wρχεiα παραμνει προ%ληματικ. ^H \πι%ωση
κρυπτοχριστιανικ=ν κοινοττων Sποδηλνεται στRν
\πι%ωση χριστιανικ=ν kνομασι=ν \ξισλαμισθεισ=ν
κοινοττων (π.χ. fAγιος Nικλαος, fAγιος /Iωννης, fAγιος
Γεργιος στRν περιοχR Πφου). TQ πρακτικ=ς Wνεπηραστα
Wπ` τ`ν \ξισλαμισμ` gλληνικQ τοπωνμια μαρτυρο+ν περ_
τ]ς Sποκειμνης gλληνικ]ς ταυττητος τ=ν \ξισλαμισθεισ=ν
Wγροτικ=ν κοινοττων.
15. ^H μεθδευση Wπ` τRν WποικιακR κυ%ρνηση τ]ς
Wλλοτρωσης το+ gλληνικο+ πληθυσμο+ Wπ` τRν πνευματικ
του παρδοση συνιστn παρλληλη διαδικασα πρ`ς \κενη
το+ \ξισλαμισμο+ \π_ kθωμανικο+ καθεστ=τος. ^H διαφορQ
μεταξU τ=ν δο διαδικασι=ν Wλλοτρωσης εoναι διαφορQ
μεταξU >στορικ=ν συνθηκ=ν κα_ rχι οPσας. Kα_ στ_ς δο
περιπτσεις j Wλλοτρωση εoχε ταυτσημο στχο, τR
μετλλαξη τ]ς \θνικ]ς ταυττητας. ^Yπ` τ_ς >στορικVς
συνθ]κες τ]ς kθωμανικ]ς περιδου j \θνικR ταυττητα το+
Kυπριακο+ ^Eλληνισμο+ \ξεφρζετο διQ μσου το+
/Oρθοδξου προσωπικο+ θεσμο+. MεταλλαγR τ]ς \θνικ]ς
ταυττητας προϋπθετε μεταλλαγR τ]ς /Oρθδοξης
ταυττητας. ^Yπ` %ρεττανικ` καθεστlς μεταλλαγR τ]ς
θρησκευτικ]ς ταυττητας hταν Wδιανητη, τσο Wπ` pποψη
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%ρεττανικ=ν συνταγματικ=ν θεσμ=ν, eσο κα_ Wπ` pποψη το+
διποντος τQ εPρωπαϊκQ dθνη διεθνο+ς δικαου. Kυρως eμως
γιατ_ j \πμ%αση το+ νεοελληνικο+ διαφωτισμο+ στRν
\ξλιξη τ]ς Kυπριακ]ς κοινωνας μετθετε τ` φαινμενο τ]ς
\θνικ]ς ταυττητας Wπ` τ`ν θρησκευτικ` στ`ν πνευματικ`
χ=ρο μV \πκεντρο τ_ς Wξες το+ κλασσικο+, μεσαιωνικο+ κα_
νετερου ^Eλληνισμο+. T` γεγον`ς αPτ` τεκμηρινεται Wπ`
τQ Wχθντα στ` φ=ς τ]ς δημοσιτητος \κπαιδευτικQ dγγραφα
(%λ. Θ. Παπαδπουλλος, Σ3μα %κπαιδευτικ3ν %γγρ!φων,
τμ. A', Δημοτικ# %κπαδευσις. Iεροδιδασκαλε5ον, τμ. B',
M0ση %κπαδευσις. Δημοσιεματα τ]ς ^Eταιρεας Kυπριακ=ν
Σπουδ=ν 7–8, Λευκωσα 1998–2000. ΓιQ τRν sστερη
kθωμανικR περοδο %λ. \πσης το+ <δου, K3διξ σχολεων
Λευκωσας, KυπριολογικR Bι%λιοθκη 6, Λευκωσα 1991). ^H
Wνα%ωση τ=ν κλασσικ=ν σπουδ=ν στR ν]σο συνιστn κατ'
WρχRν διαφωτιστικR διαδικασα, τ` Wξιολογικ` νημα τ]ς
bποας προεκτενεται στ`ν πολιτικ` χ=ρο κα_ bδηγεi σV
WντιαποικιοκρατικR δρση μV στχο τRν πολιτικR
χειραφτηση το+ κυπριακο+ gλληνισμο+ (%λ. τRν Wλληλουχα
τ=ν προεκτσεων το+ Kυπριακο+ διαφωτισμο+ στ`
προαναφερθVν Σ3μα, A', σσ. xviii–xix). ^H Wντδραση τ]ς
Wποικιοκρατικ]ς Wρχ]ς κατQ τ]ς διαφωτιστικ]ς διαδικασας
\κφρζεται μV πολιτικR διεισδσεως στ`ν χ=ρο τ]ς παιδεας
κα_ ο<κονομικR \ξρτηση τ]ς στοιχειδους \κπαιδεσεως,
πολιτικR στRν bποα Wντταξε Wντσταση τ` \κκλησιαστικ`
κα_ λαϊκ` κατεστημνο συντηρντας Sπ` Wντξοες συνθ]κες
τRν Wνεξαρτησα τ]ς Mσης Παιδεας. ^H Wντδραση κατQ
τ]ς \θνικ]ς Wλλοτρωσης \ξεφρσθη ε<ς μVν τ`ν πνευματικ`ν
χ=ρον διQ μσου <σχυρnς λογογραφικ]ς \πιχειρηματολογας,
τRν bποα νετεροι μελετητα_ τενουν νQ κρνουν [ς
%ερμπαλιστικ, Wγνοντας τ`ν Sπ` τQς >στορικQς συνθ]κας
λειτουργικ`ν ρλον της (%λ. jμτερα Προλεγμενα \ν
“Λογογραφα το+ κυπριακο+ διαφωτισμο+”, Kυπριακα
Σπουδα MΘ', 1985, σσ. 1–24), ε<ς δV τ`ν πολιτικ`ν χ=ρον διQ
μσου Wξιλογης δημοσιογραφικ]ς dκφρασης, j bποα
\συγκεκριμενοποησε τRν WντιπολιτευτικR κνηση [ς πρ`ς τ`
\θνικ` θμα.
16. T` θμα τ]ς συσκτισης τ]ς \θνικ]ς ταυττητας εoναι
πολπλευρο κα_ δαιδαλ=δες \ν rψει τ=ν τοποθετσεων τ=ν
μελετητ=ν dναντι το+ \ν \νεργεα \θνικο+ προ%λματος κα_
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το+ προσωπικο+ του \πηρεασμο+, τσο Wπ` τ`
κοινωνικοπολιτικ` περι%λλον στ` bποiο δια%ινει, eσο κα_
Wπ` τ`ν %αθμ` \μπλοκ]ς του στ` \ν λγω πρ%λημα. ΘQ
Wναφερθ= \π_ το+ προκειμνου σV μιQ gντητα μελετ=ν \π_
το+ κυπριακο+ θματος κα_ στQ διαλαμ%ανμενα περ_ τ]ς
\θνικ]ς ταυττητας το+ κυπριακο+ gλληνισμο+ (%λ.
Σ/γχρονα θ0ματα 21, τε+χος 68–70, 1998–1999, /Aφιρωμα
Kπρος). Πρκειται κυρως περ_ κοινωνιολογιζουσ=ν
συγχρονικ=ν Wναλσεων το+ κυπριακο+ ζητματος Sπ` τ`
πρiσμα πολυπολιτισμικ=ν κριτηρων Wξιολγησης,
διαπεποτισμνων Wπ` τRν <δεολογα τ]ς ο<κονομικ]ς
παγκοσμιοποισεως· <δεολογα ποU δVν \πιδχεται \μπδια
παραγμενα Wπ` eσα κρνονται [ς “παρωχημνοι
\θνικισμο”. MιQ ττοια προσγγιση παραγνωρζει
θεμελιδεις >στορικVς πραγματικτητες: (α) ^H \ξλιξη τ=ν
πολιτισμ=ν εoναι διαφορικ, WνισομερRς κα_ πλρης
Wντιφατικ=ν κα_ Wντιμαχομνων Wξι=ν. (%) ^H κοινωνιολογα
το+ \θνικισμο+ Wποκαλπτει τR δυναμικR \πι%ισεως
Wπειλουμνων μV \ξαφνιση \θνικ=ν συνλων, τ=ν bποων j
Wτομικτητα gδρζεται σV κοιντητα \θνολογικ=ν,
γλωσσικ=ν κα_ πολιτιστικ=ν στοιχεων. (γ) ^H οsτω πως
bριζομνη διαδικασα παγκοσμιοποισεως δVν dχει
\ρεσματα vθικQ κα_ πολιτιστικ, WλλQ Wπορρει Wπ`
κριτρια μονομερ=ς ο<κονομικ. (δ) O> κοινωνικς,
πολιτιστικVς κα_ \θνικVς πραγματικτητες Sστερο+ν (“lag
behind”) κατQ μεζονα m \λσσονα %αθμ`ν σV σχση πρ`ς τ`
προηγμνο τεχνολογικ` μτωπο, πλειστκις δV j Wπσταση
μεταξU το+ τελευταου αPτο+ κα_ τ=ν οPραγ=ν
πραγματικοττων εoναι Sπερ%αλλντως μεγλη, σV σημεiο
ποU νQ καθιστn Wδνατη τRν Wλληλοκατανηση τ=ν
πολιτισμ=ν. ΣV μιQ ττοια Wκραα περπτωση j ταυττητα
το+ “Sστερο+ντος” πολιτισμο+, κρινομνη Wπ` τR μονομερ]
σκοπιQ το+ τεχνολογικο+ πολιτισμο+, Sπο%αθμζεται,
διαστρφεται m κα_ διαγρφεται. ΣV γνωστικ` \ππεδο j
μεθοδολογα τ]ς \ξακρ%ωσης τ]ς \θνικ]ς ταυττητας μV
Wφετηρα τ_ς Wπαιτσεις τ]ς σγχρονης πραγματικτητας
εoναι ριζικ=ς \σφαλμνη, γιατ_ καταλγει σV παραμορφωτικR
ε<κνα τ]ς >στορικ]ς πραγματικτητος. Mοναδικ` κριτριο
καθορισμο+ τ]ς \θνικ]ς ταυττητας παραμνει j διαχρονικR
διαδρομR το+ φορως τ]ς ταυττητας αPτ]ς Wπ` τRν
\θνογενετικ του Wφετηρα μχρι τR σγχρονη κατληξ του
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διQ μσου τ=ν >στορικ=ν \ξελξεων. (ΓιQ τRν ποικιλομορφα
τ=ν Sποκειμνων στοUς \θνικισμοUς \θνικ=ν ταυτοττων %λ.
L. Romanucci–Ross κα_ G.A. De Vos, \κδ., Ethnic Identity,
Walnut Greek, Ca., 1995). ^H Sπρ%αση τ=ν προκυπτουσ=ν
Wπ` τRν >στορα \θνοϊστορικ=ν διαφορ=ν κα_ συγκροσεων
δVν μπορεi νQ bδηγεi στRν παρα%αση τ=ν >στορικ=ν
πραγματικοττων, συνιστn πλ=ς πρ%λημα πρ`ς \πλυση
ποU τθεται \νπιον το+ σγχρονου πολιτισμο+.
17. Karl Mannheim, Ideology and Utopia, 1936, κα_ Essays on the
Sociology of Knowledge, 1952. Συστηματοποηση το+
προ%λματος τ]ς κοινωνιολογας τ]ς γνσεως: Werner Stark,
The Sociology of Knowledge, London 1958. Γνση κα_
κοινωνικR δομ: Peter Hamilton, Knowledge and Social
Structure, London 1974. ^H Wδυναμα τ]ς θεωρας το+
Mannheim [ς πρ`ς τ` γνωστικ` περιεχμενο τ=ν θετικ=ν
\πιστημ=ν δVν Sφσταται στRν περπτωση τ=ν \πιστημ=ν το+
Wνθρπου κα_ δR [ς πρ`ς τR διατπωση τ=ν >στορικ=ν
κρσεων. Στ` σημεiο αPτ` \πεμ%ανει j θεωρα το+
>στορισμο+ κα_ τ]ς >στορικ]ς σχετικτητας. Πρ%λ. Friedrich
Meinecke, Die Entstehung des Historismus (München 1959). ΓιQ
γενικτερη κριτικR θερηση %λ. Jacques Maquet, Sociologie de
la connaissance, 2ème édition, Bruxelles 1969.
18. Bλ. συνοπτικ=ς Christian Pfister, “Gaul under the Merovingian
Franks: Narrative of events”, γιQ τ` >στορικ` τ=ν γερμανικ=ν
διεισδσεων, κα_ γιQ τ_ς θεσμικVς μετα%ολς, το+ <δου, “Gaul
under the Merovingian Franks: Institutions”, \ν Cambridge
Medieval History II, Cambridge 1913, σσ. 109–131, κα_ 132–158.
19. Numa Denis Fustel de Coulanges, γνωστ`ς Wπ` τ`
πρωτοποριακ` dργο του La cité antique (1864), eπου
\πραγματεθη τοUς Wρχαους θεσμοUς Sπ` τ` πρiσμα τ]ς
θετικιστικ]ς φιλοσοφας το+ Auguste Comte. TR μεθοδολογα
αPτR \πεξτεινε στRν πραγμτευση τ=ν Wρχαων θεσμ=ν τ]ς
Γαλλας, Wπ` τRν bποα προκυψε j Histoire des institutions
politiques de l’ancienne France (I–VI, 1874–1892). Στ`
σημαντικ` αPτ` dργο b συγγραφεUς διαφοροποιθηκε ριζικQ
Wπ` τR γενικQ παραδεδεγμνη θεωρα περ_ κατακτσεως τ]ς

45

∏ π¢∂√§√°π∫∏ ∞¶∂•∞ƒΔ∏™∏
Δ∏™ ∫À¶ƒπ∞∫∏™ π™Δ√ƒπ∞™

Γαλλας Wπ` τQ γερμανικQ φ+λα: Wντ_ κατακτσεως Sπ]ρξε
%ραδεiα κα_ ε<ρηνικR διεσδυση στ`ν γαλλικ` χ=ρο, j bποα
συνεπγετο οPχ_ γερμανοποηση το+ Kελτικο+ πληθυσμο+,
WλλQ ρωμανοποηση τ=ν γερμανικ=ν φλων. ^H WφομοιωτικR
αPτR διαδικασα δημιοργησε εPνοϊκVς συνθ]κες γιQ τRν
Wνδυση τ]ς φεουδαρχικ]ς ο<κονομας. /Eπ_ τ]ς θεωρας
αPτ]ς, ποU bδγησε τ`ν Fustel de Coulanges σV Wντιπαρθεση
πρ`ς τ`ν Mommsen, %λ. \κτενστερα \ν James W. Thompson, A
History of Historical Writing, μν. dργ., I, σσ. 363–365.
20. ^Yπ` τ` πρiσμα τ]ς Wνθρωπολογικ]ς θεωρας ο> γερμανικVς
μεταναστεσεις στ`ν γαλλικ` χ=ρο τ`ν E' μ.X. α<=να εoναι
συγκρσιμες πρ`ς τ_ς σλα%ικVς διεισδσεις στ`ν gλληνικ`
χ=ρο κατQ τ`ν μεσαωνα. ^H πραγμτευση τ=ν σλα%ικ=ν
διεισδσεων \πικεντρθηκε πρωτστως στR διερενηση κα_
κριτικR τ=ν πηγ=ν (\π_ παραδεγματι, Διον. Zακυθηνο+, O<
Σλ!*οι %ν Eλλ!δι, /Aθ]ναι 1945, κα_ Στλπωνος Kυριακδου,
O< Σλ!*οι %ν Πελοπονν:σ>ω, Θεσσαλονκη 1947). Nξεις
Wνθρωπολογικ]ς προσγγισης eσον Wφορn στοUς συντελεστVς
τ]ς Wφομοισεως στ` dργο το+ Zακυθηνο+, σσ. 88–94.
21. W.D. Rudt de Collenberg, “ΔομR κα_ προλευση τ]ς τξεως
τ=ν εPγεν=ν”, Iστορα τ ς K/πρου, Δ', Λευκωσα 1995, σσ.
785–841. Bλ. σ. 825: "^H bμοιμορφη τξη τ=ν εPγεν=ν το+
14ου α<=νος παρεχρησε pρα τR θση της σV μιQ
Wριστοκρατα Wποτελομενη Wπ` ποικιλμορφα στοιχεiα:
κατλοιπα τ]ς παλιnς φραγκικ]ς τξεως τ=ν εPγεν=ν,
gλληνοποιημνης κα_ Wφομοιωμνης... ^H gλληνικR \θντητα
προ%λλεται eλο κα_ περισστερο, τσο Wπ` θρησκευτικ]ς,
eσο κα_ Wπ` πλευρnς γλσσας κα_ \θμων". ΓιQ τRν
κοινωνικR διρθρωση %λ. Θ. Παπαδπουλλος, “ΔομR κα_
λειτουργα το+ φεουδαρχικο+ πολιτεματος”, αPτθι. σσ.
779–782 κα_ Πνακες A' (σ. 783): “KοινωνικR δομR το+
φεουδαρχικο+ πολιτεματος”, κα_ B' (σ. 784): “Kατευθνσεις
πολιτιστικ=ν διεισδσεων στ` Mεσαιωνικ` %ασλειο”.
22. ΠρωτοποριακVς \ργασες: Mondry Beaudouin, Étude du dialecte
chypriote moderne et médiévale, Paris 1881. Σμου Mενρδου,
Γλωσσικα Mελ0ται (Δημοσιεματα το+ Kντρου
/Eπιστημονικ=ν /Eρευν=ν III), Λευκωσα 1969. Kυρικου
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Xατζηιωννου, Περ τ3ν %ν τ9 μεσαιωνικ9 κα νεωτ0ρ]α
Kυπριακ9 ξ0νων γλωσσικ3ν στοιχεων, /Aθ]ναι 1936.
23. /Aπ` τ_ς διφορες λεξικοστατιστικVς κα_ μαθηματικVς
μεθδους, στ_ς bποiες δνει λα%R j ποσοτικR πραγμτευση
το+ γλωσσικο+ Sλικο+ (%λ. Bertil Malberg, Les nouvelles
tendances de la linguistique, traduction du suédois par Jacques
Gengoux, Paris 1966, σσ. 278–304), <διατερο \νδιαφρον γιQ
τRν κυπριακR διαλεκτολογα παρουσιζει j
γλωττοχρονολογα, στR μεθοδολογα τ]ς bποας <διατερα
συν%αλε b Morris Swadesh, The Origin and Diversification of
Language, Chicago 1971. Πρ%λ. Robert B. Lees, “The ABC's of
Lexicostatistics (Glottochronology)”, Word XII, 1956, σσ.
175–210. TR λεξικοστατιστικR μθοδο b Maurice Leroy Sπγει
στRν κατηγορα το+ στρουκτουραλισμο+. Bλ. Les grands
courants de la linguistique moderne, Bruxelles 1967, σσ. 102–103.
24. Bλ. jμτερα Προλεγμενα στ`ν A' τμο τ]ς Iστορας τ ς
K/πρου (Λευκωσα 1997), σσ. xi–xxii, κα_ συμπληρωματικVς
%ι%λιογραφικVς Wναφορς, σσ. xxiii–xxiv.
25. Claude Baurain, “^H Wρχαα KυπριακR γραφ”, Iστορα τ ς
K/πρου, τμος B' (Λευκωσα 2000), σσ. 935–972. ΓιQ τ`
μεσοανατολικ` >στορικ` πλασιο %λ. το+ <δου, Chypre et la
Méditerranée orientale au bronze récent. Synthèse historique
(Études Chypriotes VI), Paris 1984, γιQ δV τ` γλωσσικ` πλασιο,
N. Lahovary, La diffusion des langues anciennes du Proche–Orient,
Berne 1987. Σσ. 331–370 σημαντικR %ι%λιογραφα.
26. ^H Wνερενηση το+ γνωστικο+ περιεχομνου τ=ν
Wρχαιολογικ=ν τεκμηρων διανογει νους bρζοντες στRν
WρχαιολογικR \πιστμη. ^Ως στχος τ]ς γνωστικ]ς (m
γνωσιολογικ]ς) Wρχαιολογας bρζεται "to determine about
what or in what manner did prehistoric people think". ^H
Wνταπκριση στRν πρκληση αPτR προϋποθτει τR
διατπωση θεωρας, μεθοδολογας κα_ μσων κατανοσεως
τ]ς προϊστορικ]ς κα_ πρωτοϊστορικ]ς νοσεως (Colin
Renfrew καί Ezra B.W. Zubrow (\κδ.), The ancient mind.
Elements of cognitive archaeology, Cambridge, 1994. Bλ.
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προλογικ` σημεωμα, σσ. xiii–xiv). ΣημαντικVς κατευθνσεις
τ]ς γνωσιολογικ]ς αPτ]ς διαδικασας dχουν [ς στχο τR
διερενηση τ=ν προϊστορικ=ν Wντιλψεων το+ χρου κα_ το+
χρνου, τR μελτη τ]ς γνωστικ]ς %σεως το+ Sλικο+
πολιτισμο+ κα_ τ]ς Wρχγονης τεχνολογας, κα_ τοUς τρπους
Wποθησαρισης κα_ διοχτευσης τ]ς γνσεως διQ μσου
συμ%ολικ=ν παραστσεων κα_ γραφικ=ν συστημτων
(αPτθι, σσ. 93–184. ΠρωτοποριακR \π_ το+ προκειμνου j
\ργασα το+ Merlin Donald, Origins of the Modern Mind. Three
Stages in the evolution of Culture and Cognition, Cambridge,
Mass. 1991). ΣημαντικVς \πσης ο> Wνακοινσεις ε<δικο+
συνεδρου μV θεματικR τR διαλεκτικR σχση γνωστικ]ς
διαδικασας κα_ Sλικο+ πολιτισμο+, διQ μσου τ=ν προϊντων
το+ bποου j γνωσιολογικR Wρχαιολογα φιλοξενεi νQ
Wνερευνσει τR διαμρφωση τ]ς Wνθρπινης νησης μV
Wφετηρα τ`ν homo sapiens. Bλ. Cognition and Material Culture:
the Archaeology of Symbolic Storage, \κδ. Colin Renfrew καί
Chris Seare, Cambridge 1998.
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∂Î ‰ÂÍÈÒÓ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ô ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∫‡ÚÔ˘
Î. ÃÚ˘ÛﬁÛÙÔÌÔ˜, Ô ‰Ú. £. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÏÔ˜, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Î· ƒ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÏÔ˘,
Ô ¶·ÓÈÂÚÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ªﬁÚÊÔ˘ Î. ¡ÂﬁÊ˘ÙÔ˜ Î·È Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜
πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫. ™‚ÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜.

√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ª. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ﬁÌÌ·ÙÔ˜ ∂¢∂∫ ¢Ú μ. §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ﬁÌÌ·ÙÔ˜ “¡¤ÔÈ
√Ú›˙ÔÓÙÂ˜” Î. ¡. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔÈ.

∂›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜.

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ÙÈÌˆÌ¤ÓÔ˘ ·ﬁ ÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ÃÚ˘Ûﬁ.

√ ¶Ú‡Ù·ÓË˜ Î·È Ô ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫·ıËÁ. ¡. ¶··ÌÈ¯·‹Ï Î·È ∞. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘,
Ô ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ıËÁ. ª. ¶ÈÂÚ‹˜ Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜.

∏ ÂÚÈ¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ÙÈÌˆÌ¤ÓÔ˘ ·ﬁ ÙÔÓ ¶Ú‡Ù·ÓË.

√È ¶Ú˘Ù·ÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜.
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