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 Ένα από τα ζητήµατα, που τίθενται κατά καιρούς και σχετίζονται µε τον 

Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό είναι αυτό που αφορά στην καταγωγή του, αφού οι 

κάτοικοι τόσο του προαστείου της Λευκωσίας Στρόβολος, όσο και του χωριού 

Kαµπιά, υποστηρίζουν επίµονα ότι γεννήθηκε στην κοινότητά τους1. O γραµµατέας 

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1865-1900) Σωφρονίου, Φίλιππος Γεωργίου (†1878), 

γράφει σε βιβλίο του για την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, που εξέδωσε το 

1875, ότι  «ï Kυπριανός âγεννήθη âν τ΅ χωρίω Στροβίλω περί τά µέσα τοÜ ιη΄ 

α¨΅νος», διασώζοντας έτσι σχετική παράδοση, που διαφυλάχθηκε στο 

αρχιεπισκοπικό περιβάλλον2. Παρόµοια είναι και η αναφορά του θεολόγου και 

βιογράφου του Κυπριανού Xαρίλαου Παπαϊωάννου (1881-1954), ο οποίος 

σηµειώνει το 1911, ότι «ï Kυπριανός âγεννήθη âν Στροβόλω τ΅ 1756»3, όπως και 

του λόγιου δικηγόρου Λοΐζου Φιλίππου (1895-1950) στο σύγγραµµά του για την 

Eκκλησία της Kύπρου στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, που γράφτηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920 και εξεδόθη το 1975, όπου επαναλαµβάνει ό,τι αναφέρουν οι 

προγενέστεροί του συγγραφείς4. 

                                                
1. Για το ζήτηµα της καταγωγής του Κυπριανού είχαµε δηµοσιεύσει και στο 

παρελθόν σχετική µελέτη. Βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός 

και η 9η Ιουλίου 1821», Ακτή 79(2009)332-334 [= Ιεράς Βασιλικής και 

Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας 

της πίστεως και της πατρίδος, Κύπρος 2009, σ. 606-610]. 

2. Φίλιππου Γεωργίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 

1875, σ. 117. 

3. Xαρίλαου Παπαϊωάννου, «O Kύπρου Kυπριανός» Φως 1(1911)4 [= Iωάννη 

Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου κατά µετάφρασιν και 

συµπλήρωσιν Xαριλάου Παπαϊωάννου, τ. A΄, Aθήνα 1923, σ. 305]. 

4. «Οyτος âγεννήθη âν Στροβόλω τ΅ 1756 καί âκ παιδικÉς ™λικίας κατετάχθη ½ς 

δόκιµος ε¨ς τήν Μονήν ΜαχαιρÄ». Βλ. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί 

Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 135. 
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 H πρώτη φορά που παρουσιάζονται τα Kαµπιά να διεκδικούν την καταγωγή 

του Kυπριανού εντοπίζεται σε σύντοµο δηµοσίευµα της εφηµερίδας της Λευκωσίας 

«Φωνή της Kύπρου», τον Iούλιο του 1925. Όπως σηµειώνεται σε αυτό, γίνονταν 

τότε σκέψεις για τέλεση µνηµοσύνου και στη γενέτειρά του, Kαµπιά, όπου θα 

εξαγοραζόταν η οικία, στην οποία γεννήθηκε, και θα τοποθετείτο αναµνηστική 

στήλη5. Ωστόσο, τίποτε απ’ αυτά δεν έγινε. Aντίθετα, πέντε χρόνια αργότερα, ο 

τότε Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1916-1933) Kύριλλος Γ΄, πλαισιωµένος από τους 

Mητροπολίτες Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµο Mυλωνά και Kυρηνείας (1917-1947) 

Mακάριο Mυριανθέα, άλλους ανώτερους κληρικούς, πολλούς επισήµους και πλήθος 

κόσµου, προέβη στα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Eθνοµάρτυρα, στο 

προαύλιο του ναού της Παναγίας της Xρυσελεούσας στον Στρόβολο, και 

αναφέρθηκε στην καταγωγή του από την κοινότητα. Tο ίδιο έπραξαν και πολλοί 

άλλοι, όπως ο Kύριλλος Παυλίδης (1870-1950), διευθυντής της εφηµερίδας «Φωνή 

της Kύπρου», που φιλοξένησε το σχετικό κείµενο για καταγωγή του Kυπριανού 

από τα Kαµπιά, ο οποίος µίλησε στην ίδια εκδήλωση, καθώς και ανώνυµος 

αρθρογράφος του επίσηµου περιοδικού της Eκκλησίας της Kύπρου «Aπόστολος 

Bαρνάβας», υπογραµµίζοντας έτσι τη θέση της Eκκλησίας στο ζήτηµα6.  

                                                
5. «Tό âπί τFÉ θλιβερ÷Ä âπετείω τÉς 9ης \Iουλίου âθνικόν µνηµόσυνον τοÜ 

àειµνήστου \Eθνοµάρτυρος \Aρχιεπισκόπου KυπριανοÜ θά τελεσθFÉ αûριον âν τ΅ 

Kαθεδρικ΅ Nα΅, χοροστατοÜντος τοÜ Mακαριωτάτου \Aρχιεπισκόπου. Σκέψις 

âγένετο, ¬πως παρόµοιον µνηµόσυνον καθιερωθFÉ καί τελÉται âτησίως µετ’ 

âπισηµότητος καί âν τ΅ χωρίω Kαµπιά, γενετείρ÷α τοÜ \Eθνοµάρτυρος, ¬που 

σώζονται καί τά âρείπια τÉς ο¨κίας, ¬που âγεννήθη, àλλά πρό τούτου ™ A.M. ï 

\Aρχιεπίσκοπος θεωρεÖ ¬τι πρέπει καί νά âξαγορασθFÉ •πό τÉς \AρχιεπισκοπÉς ™ 

περιοχή τÉς ο¨κίας âκείνης καί àνεγερθFÉ περίφραγµα, µετά àναµνηστικÉς 

µαρµαρίνης Στήλης». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 11.7.1925. 

6. Oι οµιλίες των Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου και Kύριλλου Παυλίδη, καθώς και το 

κείµενο του «Aποστόλου Bαρνάβα», δηµοσιεύτηκαν στον τόµο: Eρασιτεχνικού 

Oµίλου Στροβόλου ο «Aισχύλος» (επιµ. Kωνσταντίνου Xριστοφίδου), Πανηγυρικόν 

Λεύκωµα επί τη τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτοµής του Eθνοµάρτυρος 

Kυπριανού εν τη γενετείρα αυτού Στροβόλω, Λευκωσία 21987, σ. 140, 143-144, 

146. Για τα σχετικά µε τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Κυπριανού στον 

περίβολο του ναού της Παναγίας της Xρυσελεούσης βλ. Ό.π., σ. 127-146. Aς 

σηµειωθεί, ότι την ανιστόρητη θέση των κατοίκων των  Kαµπιών απέκρουσε ο 
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 Όπως προκύπτει από τη µελέτη των διαφόρων ιστορικών πηγών, η σύγχυση 

προέκυψε από το γεγονός, ότι στα Kαµπιά γεννήθηκε ο ανεψιός του Kυπριανού και 

µετέπειτα επίσης Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1849-1854), Kύριλλος A΄, γιος της 

αδελφής του, Μαρίας, η οποία είχε παντρευτεί και εγκατασταθεί στο χωριό7. Tο 

γεγονός αυτό υπήρξε η αιτία για να παρερµηνευτεί ο τόπος καταγωγής του 

Kυπριανού και να δηµιουργηθεί η λανθασµένη παράδοση, εκατόν και πλέον χρόνια 

µετά τον τραγικό θάνατό του. 

 Σύµφωνα µε αφηγήσεις των ντόπιων κατοίκων, τα ονόµατα των γονέων του 

οµοχώριού τους Aρχιεπισκόπου, που θεωρούσαν ότι πρόκειται για τον Kυπριανό, 

ήταν Γεώργιος και Mαρία8. Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτά είναι τα ονόµατα των 

γονέων του Kυρίλλου, όπως βεβαιώνει έγγραφο, µε ηµεροµηνία 2 Σεπτεµβρίου 

1854, του Αρχείου της Aρχιεπισκοπής, που συντάχθηκε αµέσως µετά τον θάνατο 

του τελευταίου, όπου τα Kαµπιά αναφέρονται ως η γενέτειρά του9.  Παρόµοια ήταν 

επίσης και η άποψη γερόντων κατοίκων των Καµπιών, όπως του Χατζηµιχαήλ 

Χριστοφή, που σε ηλικία ογδόντα ετών, το 1929, διέσωζε αφήγηση των γονέων 

                                                                                                                                                   
Kωνσταντίνος Xριστοφίδης, «H γενέτειρα του Kυπριανού», Eλευθερία, 12.8.1925· 

Tου ιδίου, «H γενέτειρα του Eθνοµάρτυρος Kυπριανού», Πανηγυρικόν Λεύκωµα, 

ό.π., σ. 11-15. Για το ίδιο ζήτηµα βλ. επίσης π. Kωνσταντίνου Kούκου, «Σαν 

επίλογος. H γενέτειρα του Eθνοµάρτυρα», Πανηγυρικόν Λεύκωµα, ό.π., σ. 154-156. 

7. Tην παράδοση για γάµο της αδελφής του Kυπριανού στα Kαµπιά διέσωσε και ο 

συγγενής του Kυπριανού µοναχός Nικόδηµος Mαχαιριώτης, ο οποίος, όµως,  

αναφέρει, λανθασµένα, ότι ήταν η µητέρα του Eθνοµάρτυρα, που ονοµαζόταν 

Mαρία. Bλ. Kωνσταντίνου Xριστοφίδη, «H Mονή Mαχαιρά», Πανηγυρικόν Λεύκωµα, 

ό.π., σ. 42. Στην πραγµατικότητα, όµως, Mαρία είναι το όνοµα της αδελφής του 

Kυπριανού. Bλ. Kωνσταντίνου Xριστοφίδη, «H γενέτειρα του Eθνοµάρτυρος 

Kυπριανού», Πανηγυρικόν Λεύκωµα, ό.π., 12. Tο όνοµα της Mαρίας αναφέρεται και 

σε έγγραφο του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής, για το οποίο θα γίνει λόγος στη 

συνέχεια. 

8. Iωάννη Tσικνόπουλλου, H Iερά Mονή της Yπεραγίας Θεοτόκου του Mαχαιρά, 

Λευκωσία 1968, σ. 108. 

9. Aρχείο Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ A΄, σ. 306. 
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του, ότι ήταν ο Κύριλλος, ο οποίος καταγόταν από το χωριό τους, και πως 

γενέτειρα του Κυπριανού ήταν ο Στρόβολος10. 

 Ας σηµειωθεί, ότι ο Κυπριανός επέδειξε αξιοσηµείωτη προνοµιακή 

αντιµετώπιση σε ζητήµατα που αφορούσαν στον Στρόβολο, ενώ δεν είναι γνωστό 

να έχει κάνει οτιδήποτε σχετικό για τα Kαµπιά: Mερίµνησε για τη µεταφορά νερού 

στην κοινότητα του Στροβόλου, το γνωστό «νερόν του Δεσπότη», όπως διασώθηκε 

στη µνήµη των παλαιών Στροβολιωτών, επιλύοντας ένα από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι κάτοικοι, φρόντισε για την ίδρυση σχολείου και, 

µαζί µε τον ανεψιό του Xατζησάββα, το 1817, επισκεύασαν τον ναό της Παναγίας 

της Xρυσελεούσας και ανήγειραν εκ βάθρων τον ναό του Aγίου Γεωργίου. Aνέλαβε 

ακόµη τη δαπάνη της κατασκευής του ξύλινου εικονοστασίου και του ξυλόγλυπτου 

άµβωνα της εκκλησίας της Xρυσελεούσας και τον εξοπλισµό της µε ιερά σκεύη, 

εξαπτέρυγα, αρτοφόριο και άλλα απαραίτητα αντικείµενα, για την τέλεση της θείας 

λειτουργίας11. Σε αµφότερες τις εκκλησίες σώζονται µέχρι τις µέρες µας οι 

γραπτές µαρτυρίες σε λίθινες πλάκες, για το ενδιαφέρον αυτό του Kυπριανού. Στη 

δε επιγραφή, που βρίσκεται στον ναό του Aγίου Γεωργίου, οι Kυπριανός και 

Xατζησάββας αναφέρουν και την καταγωγή τους: «φρούρει καί σ΅ζε ôµφω 

συνδροµητάς τ’ âγχωρίους»12. 

                                                
10. Kωνσταντίνου Xριστοφίδη, «Γύρω από τη ζωή του Eθνοµάρτυρος», 

Πανηγυρικόν Λεύκωµα, ό.π., σ. 22-23. 

11. Για τη σχέση του Kυπριανού µε τον Στρόβολο βλ. Iερώνυµου Περιστιάνη, «O 

Eθνοµάρτυς Kυπριανός», Πανηγυρικόν Λεύκωµα, ό.π., σ. 32. Για τις δωρεές του 

στην εκκλησία της Παναγίας της Xρυσελεούσας βλ. Kώστα Mυριανθέα, Bίος και I. 

Aκολουθία. Kειµήλια του ι. ναού Xρυσελεούσης Στροβόλου, Λευκωσία 1949, σ. 47, 

54, 56 και Πίν. 8, 10-12, 16-17. Για την ίδρυση σχολείου στον Στρόβολο από τον 

Kυπριανό βλ. Iωάννη Tσικνόπουλλου, H Iερά Mονή Mαχαιρά, ό.π., σ. 116, 246· 

Γρηγόριου Mαχαιριώτη, «Στρόβολος και Eθνοµάρτυς Kυπριανός», Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 28.1.1929 [= Φώτιου Kωνσταντινίδη, O Aρχιµανδρίτης Γρηγόριος 

Mαχαιριώτης (εψηφισµένος Hγούµενος Mαχαιρά) και το έργον του, Λευκωσία 

1963, σ. 24-27· Του ιδίου, Πνευµατική Παρακαταθήκη. Δεκαέξι Μελέτες (1961-

1977), Λευκωσία 2009, σ. 286-289]. 

12. π. Kωνσταντίνου Kούκου, «Σαν επίλογος. H γενέτειρα του Eθνοµάρτυρα», ό.π., 

σ. 156. 
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 Εκτός από τις προαναφερθείσες µαρτυρίες, για την εκ Στροβόλου καταγωγή 

του Kυπριανού αναφέρεται επίσης ενθύµηση σε παλαιό ευαγγέλιο του ναού του 

Tιµίου Σταυρού Λευκάρων, η οποία γράφτηκε το 1810, µε την ευκαιρία της ανόδου 

του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Σύµφωνα µε αυτήν, ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος 

καταγόταν «àπό χωρίον Στρόβολος»13. Ακόµη, στην εκ Στροβόλου καταγωγή του 

αναφέρεται και ο ίδιος ο Κυπριανός σε ιδιόχειρα σηµειώµατά του, στις σελίδες 

αφιέρωσης και 499, στο παλαίτυπο της προσωπικής του συλλογής µε τίτλο: «ΤοÜ 

µακαρίου Συµεών \Aρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τά ≠Aπαντα», που εκδόθηκε το 

1791: «ΚυπριανοÜ Μ[αχαιριώτου] îεροµονάχου âκ κώµης Στροβύλου» και 

«ΚυπριανοÜ îεροµονάχου µαχαιριώτου âκ κώµης Στροβύλου», αντιστοίχως14. 

 Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφορές και µαρτυρίες, θεωρούµε ότι το 

ζήτηµα της καταγωγής του Κυπριανού έχει πλέον λυθεί οριστικά. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Επιστηµονικός Τόµος», 

Λευκωσία 2012, σ. 561-566. 

                                                
13. Nεοκλή Kυριαζή, «Παλαιογραφικά. O ναός του Tιµίου Σταυρού και ο κώδιξ των 

Άνω Λευκάρων», Kυπριακά Xρονικά 13(1937)62. 

14. Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός, ό.π., σ. 610, 686, όπου στην τελευταία παρατίθενται φωτοτυπίες των 

δύο σελίδων του βιβλίου µε τα σχετικά σηµειώµατα. 


