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Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ 9ης IΟΥΛΙΟΥ 1821 

 

 Η 9η Ιουλίου 1821 αποτελεί ηµεροµηνία ορόσηµο στην ιστορική πορεία του 

Ελληνισµού της Κύπρου και καθόρισε τη συνέχειά του, όταν οι Αρχιερείς, οι 

υψηλόβαθµοι κληρικοί και οι προύχοντες του τόπου οδηγήθηκαν στον τόπο του 

µαρτυρίου και της θυσίας. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες της εποχής, τις µέρες 

εκείνες των σφαγών ασκήθηκε από τους κατακτητές πίεση στους συλληφθέντες, 

για να εξοµώσουν, µε αποτέλεσµα 36 από αυτούς να αρνηθούν τη χριστιανική 

πίστη και να σώσουν τη ζωή τους. Aπό τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτές 

των αδελφών Σολοµωνίδη, Aνδρέα - Xουρσίτ αγά και Mάρκου - Mεχµέτ αγά, από 

την Έµπα της Πάφου, αλλά µε µεγάλη δραστηριότητα στη Λευκωσία, και του 

πρωτόπαπα Νικόλαου - Δερβίς Χασάν της Μόρφου. Αν οι Mάρτυρες του 1821 

ακολουθούσαν το παράδειγµά τους, τότε είναι πολύ πιθανόν το ίδιο να έπραττε 

και ένα µεγάλο µέρος του χριστιανικού πληθυσµού του νησιού. Σε µια περίοδο 

µάλιστα, που οι περισσότεροι από τους κατοίκους ζούσαν σε καταστάσεις 

αµάθειας και πνευµατικού σκότους, εξαιτίας της τουρκικής κακοδιοίκησης, της 

ανυπαρξίας σχολείων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ο κίνδυνος του µαζικού 

εξισλαµισµού, που θα οδηγούσε στον σταδιακό εκτουρκισµό του νησιού, ήταν 

ιδιαίτερα µεγάλος και πιθανός. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των 

Χριστιανών της περιοχής του Οφ στον Πόντο, οι οποίοι τον 16ο αιώνα 

εξισλαµίστηκαν µαζικά, ακολουθώντας τον Επίσκοπό τους Αλέξανδρο, ο οποίος 

ασπάστηκε το Ισλάµ. 

 Eιδικότερα για τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό σώζονται οι µαρτυρίες των 

ξένων περιηγητών Tζων Kέιρν και Ιωσήφ Γουώλφ, οι οποίοι καταγράφουν τις 

τελευταίες στιγµές του, και την αποφασιστικότητά του να εµπνεύσει τον λαό µε 

το µαρτύριό του. Όπως αναφέρει ο Κέιρν, ο οποίος επισκέφθηκε τον Aρχιεπίσκοπο 

µερικές ηµέρες πριν από την εκτέλεσή του, όταν τον ρώτησε, γιατί δεν 

µεριµνούσε για τη σωτηρία του, αφού η πολιτική κατάσταση ήταν τεταµένη και η 

ζωή του απειλείτο, ο Kυπριανός του δήλωσε ότι θα παρέµενε, για να προσφέρει 

κάθε δυνατή προστασία στους κινδυνεύοντες Xριστιανούς, και ότι είχε 

αποφασίσει, αν χρειαζόταν, να θυσιάσει τη ζωή του. Όπως σηµειώνει σε βιβλίο, 

που εξέδωσε το 1826, µε βάση πληροφορίες του από αυτόπτες µάρτυρες, ο 

Κύπριος Aρχιεπίσκοπος οδηγήθηκε στο µαρτύριο µε αξιοπρέπεια και πνεύµα 
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αντίστασης κατά της βίας, της µισαλλοδοξίας και της τυραννίας. Xρόνια 

αργότερα, ο Bασίλης Mιχαηλίδης, στο ποίηµά του «H 9η Iουλίου 1821», απέδωσε 

πολύ εύγλωττα την απόφαση αυτή του Κυπριανού, ο οποίος, απευθυνόµενος στον 

Tούρκο Κιόρογλου, που θέλησε να τον φυγαδεύσει, δικαιολογεί την παραµονή του 

µε τους στίχους: «Δεν φεύκω, Kιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός µου / εν να 

γενή θανατικόν εις τους Pωµιούς του τόπου». O δε Γουώλφ, ο οποίος αφίχθη στη 

Λευκωσία λίγες ηµέρες µετά τα γεγονότα της 9ης Iουλίου, παρέχει τη 

συγκλονιστική πληροφορία για πρόταση στον Aρχιεπίσκοπο να ασπαστεί το Ισλάµ 

και να του χαριστεί η ζωή. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, ο Kυπριανός απέρριψε 

χωρίς δεύτερη σκέψη τα όσα του προτάθηκαν και προσήλθε στο µαρτύριο µε τις 

φράσεις: «Kύριε ελέησον, Xριστέ ελέησον», διδάσκοντας µε το παράδειγµα της 

θυσίας του το µεγαλείο και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. 

 Τα όσα διαδραµατίστηκαν τις τραγικές ηµέρες του καλοκαιριού του 1821 

συνέτειναν, ώστε µερίδα πιστών να συµπεριλάβει τους σφαγιασθέντες ανάµεσα 

στον κατάλογο των Nεοµαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι’ αυτό και, αµέσως 

µετά το µαρτύριό τους, η µνήµη ειδικά του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού  περιεβλήθη 

µε τον φωτοστέφανο του Iεροµάρτυρα, όπως από τους Aρχιµανδρίτη Θεοφύλακτο 

Θησέα και Έξαρχο της Aρχιεπισκοπής Iωαννίκιο, οι οποίοι υπέγραψαν στη 

Μασσαλία, στις 6 Δεκεµβρίου 1821, ύστερα από τη διαφυγή τους από το νησί, τη 

διακήρυξη των Kυπρίων φυγάδων για συµµετοχή στον αγώνα των Eλλήνων υπέρ 

της ελευθερίας. Kατά παρόµοιο τρόπο, ο Aρχιµανδρίτης Θεοφύλακτος, στην 

έκδοση βιβλίου του, το 1842, σηµείωσε ότι ήταν «Αρχιµανδρίτης του αοιδίµου 

Iεροµάρτυρος Kύπρου». 

 Η ίδια αντίληψη για το νόηµα της θυσίας των Μαρτύρων της 9ης Ιουλίου 

εντοπίζεται και στα µεταγενέστερα χρόνια, όπως για παράδειγµα κατά το έτος 

1928, οπότε µε την ευκαιρία της εκταφής των οστών τους, για να τοποθετηθούν 

στην κρύπτη του υπό κατασκευή Mαυσωλείου, στο προαύλιο του ναού της 

Φανερωµένης, δηµοσιογράφος της εποχής, εκφράζοντας τη λαϊκή συνείδηση, 

αναφέρθηκε σε δυνατότητα «προσκύνησις των ιερών οστών των Κυπρίων 

εθνοµαρτύρων του 1821», διότι «τα οστά ταύτα είναι πραγµατικώς λείψανα άγια», 

όπως υπογράµµιζε. Tο 1941, άλλος δηµοσιογράφος σηµείωνε, πως «το καθήκον 

της Eκκλησίας και του Eλληνικού λαού της Kύπρου προς την ιεράν µνήµην του 

Eθνοµάρτυρος Aρχιεπισκόπου και των αυτώ συµµαρτυρησάντων» ήταν «να 

περιληφθούν µεταξύ των Aγίων της Eλληνικής Εκκλησίας». Παρόµοια ήταν η 

άποψη και του Xατζηαδάµου Xριστοφόρου από την Άχνα, ο οποίος εξέδωσε, το 
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1936, «φυλλάδα» µε την ακολουθία των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου, και του 

λόγιου γιατρού Kύπρου Xρυσάνθη, ο οποίος δηµοσίευσε, το 1954, ποιητική 

σύνθεση στη δηµοτική µε τίτλο: «Aκολουθία του Eθνοµάρτυρα Κυπριανού». 

 Όπως είναι γνωστό από τις πηγές της εποχής, τον Μάιο του 1821 εστάλη 

στο νησί, µε το πρόσχηµα να αποτρέψει την κήρυξη επανάστασης, στράτευµα από 

την Πτολεµαΐδα της Παλαιστίνης, αποτελούµενο από ανυπότακτη βαρβαρική ορδή 

4,000 ανδρών, οι οποίοι προέβησαν σε σφαγές και λεηλασίες, που διάρκεσαν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 Η µαρτυρία του Σουηδού περιηγητή Γιάκοπ Μπέργκρεν για τη δράση τους 

είναι συγκλονιστική: «Όταν», γράφει, «το 1822 πέρασα για τελευταία φορά από τη 

Λάρνακα, ο ελληνικός πληθυσµός του νησιού είχε περιοριστεί σε τέτοιο βαθµό, 

που πολλά µεγαλοχώρια ήταν εντελώς ακατοίκητα. Tα στρατεύµατα του 

Mουχασίλη δεν άφησαν ψυχή ζωντανή παντού απ’ όπου πέρασαν».  Το µένος τους 

στράφηκε ιδίως εναντίον των κλήρου, όπως για παράδειγµα κατά των ταπεινών 

µοναχών της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα, τους οποίους επίσαξαν και 

χαλίνωσαν, µια πρακτική, που, όπως γνωρίζουµε, εφαρµόστηκε σε βάρος ιερέων, 

ακόµη και στα νεότερα χρόνια, κατά τις σφαγές στη Μικρά Ασία το 1922. 

 Την ίδια εποχή, εφηµερίδες και περιοδικά, που κυκλοφορούσαν στην 

Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και αλλού, αποτυπώνουν µε έντονα 

χρώµατα τα δεινά του ελληνικού πληθυσµού του νησιού. Για παράδειγµα στην 

ετήσια έκδοση ιστορίας και πολιτικής επικαιρότητας του 1822, που τυπώθηκε στο 

Λονδίνο, γίνεται αναφορά στα όσα διαδραµατίστηκαν τότε στο νησί και 

περιγράφεται η απόγνωση του χριστιανικού πληθυσµού, αφού αρχικά 25,000 

σφαγιάστηκαν και ακολούθως 74 χωριά µε 18,000 κατοίκους καταστράφηκαν και 

πολλοί άνδρες και γυναίκες εκτελέστηκαν ή πωλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της 

Aνατολής. Ο δε Γάλλος ιστορικός Φρανσουά Πουκεβίλ  στο βιβλίο του για την 

αναγέννηση της Ελλάδας, πού εξέδωσε το 1824, αντλώντας από προξενικές 

εκθέσεις και άλλες πηγές, αναφέρεται σε πλήρη καταστροφή 62 χωριών και 

κωµοπόλεων. 

 Όσο και αν θεωρήσουµε υπερβολικές τις ανωτέρω αναφορές, το γεγονός 

είναι ότι ο χριστιανικός πληθυσµός  µειώθηκε δραµατικά, είτε λόγω των σφαγών, 

είτε λόγω της εγκατάλειψης του τόπου και αναζήτησης ασφαλέστερου 

καταφυγίου στο εξωτερικό. Μοναδική µαρτυρία για την πληθυσµιακή αποψίλωσή 

του αποτελεί το Κατάστιχο 6 του 1825, που φυλάσσεται στο αρχείο της 

Αρχιεπισκοπής και όπου καταγράφονται τα ονόµατα των αρρένων Χριστιανών 
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φορολογούµενων µε κεφαλικό φόρο κατοίκων των χωριών και των πόλεων, 

ηλικίας 15 έως 70 χρόνων, οι οποίοι ανέρχονταν σε 13,141 άτοµα, που αντιστοιχεί 

σε συνολικό χριστιανικό πληθυσµό του νησιού µόλις 40,000! 

 Από την ιστορία των χρόνων της Tουρκοκρατίας γνωρίζουµε ότι οι κάτοικοι 

πολλών χωριών του νησιού, οι οποίοι ζούσαν µέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες 

φτώχειας και εξαθλίωσης της εποχής, είχαν εξισλαµιστεί φαινοµενικά, αφού έτσι 

τα οφέλη, που είχαν από την ένταξή τους στην κυρίαρχη τάξη, τους επέτρεπαν 

τουλάχιστον να επιβιώνουν. Δυστυχώς, όµως, µε την πάροδο του χρόνου η 

πλειονότητά τους υιοθέτησε τον ισλαµικό - τουρκικό πολιτισµό και εκτουρκίσθηκε. 

Το φαινόµενο αυτό του εξισλαµισµού παρουσίαζε ιδιαίτερη ένταση στα εδάφη της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας σε περιόδους επαναστατικών κινηµάτων και 

αναταραχών, οπότε προκαλούνταν σφαγές και δηώσεις από τα στρατεύµατα του 

Σουλτάνου. Παρόµοιο σκηνικό εξελίχθηκε και στην Κύπρο το 1821, όταν ορθώθηκε 

ως ανάχωµα έναντί του η δύναµη της θυσίας των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου, οι 

οποίοι µε την οµολογία της χριστιανικής τους πίστης και τον θάνατό τους τόνωσαν 

το φρόνηµα του λαού και συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στη διάσωση και 

διαφύλαξη της ελληνορθόδοξης συνείδησής του και στη συνέχιση της ελληνικής 

του πορείας. Σε µια εποχή, κατά την οποία κέντρο και συνισταµένη της ζωής τους 

ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αναζωογονούσε µε την πνευµατική της αίγλη 

το εθνικό σώµα, οι Μάρτυρες αυτοί αποτέλεσαν πρότυπο για τους Χριστιανούς 

κατοίκους, οι οποίοι αγωνίζονταν, για να διατηρήσουν την πίστη των πατέρων 

τους, και µαζί µε αυτήν και την εθνική τους συνείδηση. H επίδραση της θυσίας 

τους στη λαϊκή συνείδηση υπήρξε τεράστια, αφού ήταν µήνυµα αντίστασης και 

πηγή δύναµης και καθοδήγησης για τους υποδούλους. Με τη θυσία τους τόνισαν 

το µεγαλείο και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης, για την οποία αξίζει κανείς 

να δίνει και αυτή τη ζωή του. Xωρίς τη θυσία αυτή είναι πολύ αµφίβολο αν η 

Kύπρος θα διατηρείτο χριστιανική και ελληνική µέχρι τις µέρες µας. 

 Ας είναι αιώνια η µνήµη τους. 

 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωµένης στη 

Λευκωσία, στις 9 Ιουλίου 2017, κατά το ετήσιο µνηµόσυνο των Μαρτύρων του 

1821. 


