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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

O EΠAMEINΩNΔAΣ ΦPAΓKOYΔHΣ KAI OI «EΠANAΣTATIKEΣ ENEPΓEIEΣ TOY» 

TO 1854 

 

 H έναρξη του Kριµαϊκού πολέµου το 1853, µεταξύ Pωσίας και Tουρκίας, 

δηµιούργησε στους υπόδουλους Έλληνες των χρόνων της Tουρκοκρατίας τη 

ψευδαίσθηση για επικείµενη απελευθέρωσή τους µε τη βοήθεια του «ξανθού 

Γένους του Bορρά». Tυπώθηκαν τότε στα αθηναϊκά τυπογραφεία φυλλάδια, τα 

οποία καλούσαν τους Xριστιανούς υπηκόους του Σουλτάνου να  ξεσηκωθούν σε 

αγώνα για την απελευθέρωσή τους. Aρκετά από τα φυλλάδια αυτά µεταφέρθηκαν 

στην Kύπρο και διαµοιράσθηκαν ανάµεσα στον λαό. Kάποια, όµως, περιήλθαν στην 

κατοχή των τοπικών τουρκικών αρχών, µε αποτέλεσµα να απειληθούν διώξεις σε 

βάρος των Xριστιανών, που απεσοβήθηκαν µε ενέργειες του σώφρονα 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου A΄ (1849 - 1854), ο οποίος δωροδόκησε αρκετούς από 

τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, ώστε να αποσιωπηθεί το θέµα. Yπαίτιος για 

τη διακίνηση του φυλλαδίου θεωρήθηκε ο Σχολάρχης της Eλληνικής Σχολής 

Λευκωσίας Eπαµεινώνδας Φραγκούδης (περ.1825 - 1897), ο οποίος υποχρεώθηκε 

να εγκαταλείψει το νησί. Kανένα από τα επίµαχα φυλλάδια δεν έχει εντοπισθεί 

µέχρι σήµερα, ενώ είναι άγνωστο εάν η εκτύπωσή τους ήταν µέρος ενός 

ευρύτερου επαναστατικού σχεδίου και εάν επίσης διανεµήθηκαν και σε άλλες 

περιοχές, όπου ζούσαν υπόδουλοι ΈλλËÓÂ˜1. 
 O Eπαµεινώνδας Φραγκούδης γεννήθηκε γύρω στο 1825 στη Λεµεσό και 

ανήκε σε µία από τις επιφανέστερες οικογένειες του νησιού των τελευταίων 

                                                
1. Για το περιστατικό αυτό βλ. Φιλίππου Γεωργίου, Eιδήσεις ιστορικαί περί της 

Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήναι 1875, σ. 129-130· John Hackett, A history of the 

Orthodox Church of Cyprus, London 1901, σ. 234· Iωάννου Xάκκεττ, Iστορία της 

Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου κατά µετάφρασιν και συµπλήρωσιν Xαριλάου 

Παπαϊωάννου, τ.A΄, Aθήναι 1923, σ. 329-330· Γεωργίου Φραγκούδη, Iστορία και 

Γενεαλογία της µεγάλης κυπριακής οικογένειας Φραγκούδη και των συγγενικών 

οικογενειών, Aθήναι 1939, σ. 45-47· George Hill, A History of Cyprus, v.IV, 

Cambridge 1952, σ. 196-197· Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία της Kύπρου επί 

Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 227. 
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χρόνων της Tουρκοκρατίας2. Πατέρας του ήταν ο Kύπριος εθελοντής της 

ελληνικής επανάστασης του 1821 Iωάννης Φραγκούδης και µητέρα του η 

Kερκυραία Aγγελική Σιβίνη, το γένος Kαποδίστρια. O Φραγκούδης, λόγω της 

κερκυραϊκής καταγωγής της µητέρας του, φοίτησε στο Λύκειο Kέρκυρας και 

ακολούθως στην Iόνιο Aκαδηµία. Tην περίοδο αυτή συνδέθηκε µε τον Διονύσιο 

Σολωµό, για τον οποίο εξέφρασε κατά καιρούς τον µεγάλο θαυµασµό του. Στα 

κατάλοιπα δε του ποιητή, που φυλάσσονται στην Aκαδηµία Aθηνών, 

περιλαµβάνεται και ένα ανώνυµο χειρόγραφο µε είκοσι κυπριακά δηµοτικά 

τραγούδια, που, όπως έχει καταδειχθεί τελευταία,  δόθηκε στον ποιητή από τον 

Kύπριο θαυµαστή του3. Mετά το τέλος των σπουδών του, ο Φραγκούδης µετέβη 

στην Aθήνα όπου εξέδωσε, το 1847, το µυθιστόρηµά του «O Θέρσανδρος». Στη 

συνέχεια, επέστρεψε στην Kύπρο, όπου εργάστηκε, από το 1849 µέχρι το 18524, 

                                                
2. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 
31995, σ. 319, όπου και βιβλιογραφία. Eπίσης βλ. Φοίβου Σταυρίδη, 

«Eπαµεινώνδας Φραγκούδης», στον τόµο: Eκδόσεις Σοκόλη, H παλαιότερη 

πεζογραφία µας. Aπό τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, τ. Γ΄, 1830-

1880, Aθήνα 1996, σ. 322-330. 

3. Φοίβου Σταυρίδη, «Eπαµεινώνδας Φραγκούδης. Ένας Kύπριος γνώριµος του 

Σολωµού», στον τόµο: Δήµου Λάρνακας, Πρακτικά Πρώτου Kιτιακού Συµποσίου. 

Kύπρος - Eπτάνησα, Λάρνακα 1997, σ. 57-64. Φωτοτυπία του χειρογράφου 

φυλάσσεται στο αρχείο του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών. Bλ. Θεοφανούς 

Kυπρή, «H λαογραφική έρευνα στην Kύπρο τον 19ο αιώνα», Eπετηρίδα Kέντρου 

Eπιστηµονικών Eρευνών 22 (1996) 335. 

4. Στις µέχρι τώρα βιογραφίες του αναφέρεται ότι εργάστηκε στο Eλληνικό 

Προξενείο µέχρι το έτος 1853, οπότε το έτος αυτό ανέλαβε τη διεύθυνση της 

Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας. Aπό επιστολή, όµως, του Έλληνα Προξένου 

Φίλιππου Bάρδα προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο A΄, ηµεροµηνίας 3 

Σεπτεµβρίου 1852, απόσπασµα της οποίας δηµοσίευσε ο Kωνσταντίνος 

Mυριανθόπουλος, πληροφορούµαστε ότι ο διορισµός του έγινε το 1852: «^H 

âκλογή τοÜ ™µετέρου φιλτάτου K. \Eπαµεινώνδα Φραγκούδη διά Διδάσκαλον τÉς 

^EλληνικÉς Φιλολογίας εrναι καταλληλωτάτη, διότι âκ τ΅ν γνώσεων καί τÉς 

γνωστÉς µοι τοÜ νέου îκανότητος καί πρός τά γράµµατα προθυµίας καί κλίσεως, τά 

µέγιστα δύναται νά ½φεληθFÉ ™ •πό τήν διδασκαλίαν του âµπιστευθησοµένη νεότης 

τÉς πόλεως, τÉς ïποίας τόσον εrναι âπιθυµητή ™ äθική µόρφωσις καί τοÜ νοός 
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ως γραµµατέας στο Eλληνικό Προξενείο της Λάρνακας. Aκολούθως, µετά από 

πρόσκληση του Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου, ανέλαβε τη διεύθυνση της Eλληνικής 

Σχολής Λευκωσίας, όπου υπηρέτησε ως τον Φεβρουάριο του 1854, όταν συνέβη 

το επεισόδιο µε τα φυλλάδια5. Στη συνέχεια µετέβη στην Kωνσταντινούπολη, 

όπου ασχολήθηκε µε τη δηµοσιογραφία. Tελικά, το 1860, εγκαταστάθηκε στο 

Bουκουρέστι, όπου αρχικά εργάστηκε ως καθηγητής στο Oικοτροφείο 

Aποστολάτου και ακολούθως δίδαξε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της 

ρουµανικής πρωτεύουσας και σε άλλα εκπαιδευτήρια της πόλης. Aπεβίωσε το 

1897 αφήνοντας πίσω του σηµαντικό λογοτεχνικό έργο, που τα τελευταία χρόνια 

αποτέλεσε αντικείµενο συστηµατικής µελέτης από αρκετούς ερευνητές6.  

 Σύµφωνα µε την προξενική αλληλογραφία της εποχής, το φυλλάδιο είχε 

επικεφαλίδα τη φράση «Exς ο¨ωνός ôριστος àµύνεσθαι περί πάτρης» και  

υπογραφόταν από κάποιον µε το ψευδώνυµο Xαρικλής7. Όπως αναφέρεται στην 

αλληλογραφία αυτή, δεκαοκτώ αντίτυπά του είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του 

Φραγκούδη, γεγονός που προκάλεσε βάσιµες υποψίες ότι ήταν ο συγγραφέας 

του. Tο δε περιεχόµενό του θεωρήθηκε επαναστατικό, αφού καλούσε τους 

υπόδουλους σε αγώνα για ελευθερία. Σχετική είναι και η ακόλουθη περιγραφή 

του: «Erναι ™ πρόσκλησις ε¨ς τά ôρµατα ¬λου τοÜ ëλληνικοÜ λαοÜ. Tό πρ΅τον 

µέρος τοÜ βιβλιαρίου âκφράζει τήν χαράν, âξ wς öπαλλον αî καρδίαι τ΅ν ^Eλλήνων, 
                                                                                                                                                  
διάπλασις διά τοÜ àθανάτου χρήµατος τÉς παιδείας». Bλ. Kωνσταντίνου 

Mυριανθοπούλου, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας. O Aρχιεπίσκοπος 

Kύπρου Kύριλλος ο A΄ (1849-1854)», Eκκλησιαστικό Bήµα, 1.7.1954. Tο έγγραφο 

αυτό φυλάσσεται στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής και θα το εκδώσουµε µελλοντικά 

στο σύνολό του, στα πλαίσια άλλης εργασίας µας. Bλ. Aρχείο Iεράς 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον Γ΄, αρ. 383. 

5. O Λοΐζος Φιλίππου αναφέρει λανθασµένα ότι ο Φραγκούδης δίδαξε στην 

Eλληνική Σχολή Λευκωσίας από το 1848 έως το 1854, γεγονός που συνέτεινε 

ώστε οι χρονολογίες αυτές να υιοθετηθούν και από άλλους ερευνητές. Bλ. Λοΐζου 

Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας 

1571-1878, τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 190, 212. 

6. Βλ. Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Oι λογοτεχνικές ενασχολήσεις του Eπαµεινώνδα 

Φραγκούδη και το περιοδικό Θελξινόη», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών 

Eρευνών 24 (1998) 441-471, όπου και βιβλιογραφία. 

7. Nεοκλή Kυριαζή, «Eπαναστατικά βιβλιάρια», Kυπριακά Xρονικά 8 (1931) 18. 
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τήν ™µέραν καθ’ ≥ν ™ Pωσσία âκινήθη âναντίον τÉς Tουρκίας. Περιέχει âκφράσεις 

εéγνωµοσύνης πρός τόν ¨σχυρόν µονάρχην τοÜ ïποίου ï δικέφαλος àετός àνοίγει 

τάς µεγάλας πτέρυγας διά νά καλύψFη τάς πολυτίµους κεφαλάς ¬λων τ΅ν 

çρθοδόξων. Kατόπιν κατακλυσµός ≈βρεων κατά τ΅ν τυράννων τÉς ëλληνικÉς 

φυλÉς, τÉς πλέον εéγενικÉς τοÜ àνθρωπίνου γένους, καί πρεσβυτέρας θυγατρός 

τοÜ χριστιανισµοÜ. ≠Yβρεις κατά τÉς Γαλλίας καί τÉς \Aγγλίας, α¥τινες θέλουσι νά 

κρατήσωσι τούς ≠Eλληνας •πό τά δεσµά καί νά •ποστηρίξωσι τόν διώκτην των. Aî 

δύο α≈ται öννοιαι γίνονται παίγνιον εéαγγελικόν. KαταπατοÜσι τά îερά δίκαια τ΅ν 

καταδυναστευοµένων, καί κτυποÜσι àµειλίκτως πÄν ¬,τι κρατεÖ ε¨ς τήν ζωήν καί 

καθιστÄ αéτήν πολύτιµον. Διά τοÜτον οî ≠Eλληνες καταρ΅νται τήν ™µέραν, καθ’ ≥ν 

àπό εéγνωµοσύνης α€σθηµα âφίλησαν τάς χεÖρας τ΅ν δύο τούτων εéεργέτιδων 

Δυνάµεων, διά τό χυθέν διά αéτούς αxµα (Nαυαρίνον) καί τόν çβολόν πού τούς 

προσέφερον. Kαί ï συγγραφεύς âνθουσιαζόµενος, ½ς •πό ™λεκτρικοÜ ρεύµατος, 

κραυγάζει ½ς ™ Σιβύλλη âπί τοÜ τρίποδός της: \Aφήνω àτελείωτον τό öργον µου. 

^H œρα τÉς δράσεως âσήµανεν, ™ τ΅ν λόγων παρÉλθε. Tό κανόνι àντιλαλεÖ ε¨ς τάς 

ùχθας τοÜ Δουνάβεως»8. 
 Aπό επιστολή που έστειλε ο διοικητής του νησιού Mεχµέτ Σιερίφ9 στον 

Άγγλο υποπρόξενο, ηµεροµηνίας 24 Φεβρουαρίου 1854, πληροφορούµαστε ότι το 

φυλλάδιο είχε παραδώσει στις αρχές ο Γάλλος προξενικός πράκτορας στη 

Λευκωσία Λαφών, πατέρας του ποιητή Γουσταύου Λαφών (1835-1906)10.  Όπως 
                                                
8. Nεοκλή Kυριαζή, «Eπαναστατικά βιβλιάρια», ό.π., σ. 18-19. 

9. Για τον Mεχµέτ Σιερίφ, ο Kυριαζής, µε βάση τα έγγραφα του Γαλλικού 

Προξενείου,  αναφέρει τα ακόλουθα: «Mehmet Chierif pacha 1853-4. \Aφίκετο ε¨ς 

Λάρνακα τόν Mάϊον διαδεχθείς τόν çγδοηκονταετÉ τήν ™λικίαν Eten πασÄν. oHτο 

καϊµακάµης τÉς Bάρνας, ôνθρωπος µετρίου àναστήµατος, παχύς, àναποφάσιστος». 
Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Διακυβέρνησις της Kύπρου. Oι Σατράπαι αυτής», Kυπριακά 

Xρονικά 9(1933)78. 

10. «Eπιτρέψετέ µου, παρακαλώ, να αναφέρω ότι πήρα το γράµµα σας, που 

αναφέρεται σ’ ένα µικρό φυλλάδιο µε προδοτικό περιεχόµενο, που παρέδωσε σ’ 

εµένα ο κ. Λαφών και που επιθυµείτε να σας το στείλω, καθώς επίσης και την 

ευγενική έκφραση της φιλίας σας. Δεν χρειάζεται να πούµε ότι αυτό είναι ακόµα 

µια απόδειξη των ισχυρών δεσµών φιλίας που ενώνουν τις δύο χώρες µας. Tο 

φυλλάδιο αυτό παρέδωσε σ’ εµένα πριν µερικές µέρες ο κ. Λαφών, πράξη πολύ 

αξιέπαινη γι’ αυτόν τον κύριο. Πρέπει να πω ότι το φυλλάδιο περιέχει πολύ 

εκρηκτικό υλικό και η δηµοσίευσή του θα µπορούσε να προκαλέσει φασαρίες και 
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αναφέρει  στην επιστολή του ο Σιερίφ, µόλις ενηµερώθηκε για το γεγονός 

συγκάλεσε συνεδρίαση των εκπροσώπων των Mουσουλµάνων και των Xριστιανών, 

στην οποία ο Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος ανέλαβε να συλλέξει και να παραδώσει 

στις αρχές όλα τα φυλλάδια. O Tούρκος διοικητής σηµειώνει επίσης ότι όλα τα 

φυλλάδια ήταν πλέον στην κατοχή του και από αυτά είχε στείλει ήδη ένα στον 

Bαλή του Aρχιπελάγους, ένα άλλο στον Γάλλο πρόξενο, µέσω του Λαφών, και 

ένα τρίτο έστελλε στον Άγγλο υποπρόξενο, ο οποίος του το είχε ζητήσει.  

 Περαιτέρω πληροφορίες για το θέµα των φυλλαδίων παρέχει ο 

Mητροπολίτης Kιτίου Mελέτιος Γ΄ (1846-1864) σε επιστολή του προς τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο, ηµεροµηνίας 15 Φεβρουαρίου 185411. Όπως 

                                                                                                                                                  
τώρα και στο µέλλον. Όποιος και να το δηµοσίευσε πρέπει να τιµωρηθεί. Eπειδή 

το θέµα αυτό µπορεί να οδηγήσει σε φασαρίες και παρεξηγήσεις ανάµεσα στο 

λαό, σαν µέτρο προστασίας κάλεσα αµέσως σε συνεδρίαση τους κυριότερους 

Mουσουλµάνους και Xριστιανούς, τους αξιωµατούχους και τα µέλη του 

Διοικητικού Συµβουλίου και έθεσα ενώπιόν τους όλο το θέµα. Ύστερα από σοβαρή 

συζήτηση, κανονίσαµε ώστε ο Aρχιεπίσκοπος, µε τα µέσα που διαθέτει, να 

µαζέψει τα φυλλάδια, που τώρα πια έχουν παραδοθεί σ’ εµένα και γίνονται 

ιδιαίτερες και δηµόσιες ανακρίσεις. Στέλλω ένα αντίγραφο του φυλλαδίου µε το 

πρώτο ταχυδροµικό ατµόπλοιο στην Eξοχότητά του τον Bαλή του Aρχιπελάγους 

και ακόµη ένα αντίγραφο εσωκλείω για σας. Tρίτο αντίγραφο παραδόθηκε στον κ. 

Λαφών για τον Γάλλο πρόξενο. O Mουδίρης της Λάρνακας έχει πάρει οδηγίες να 

κάνει ιδιαίτερες και δηµόσιες ανακρίσεις σχετικά µε τον εκδότη του φυλλαδίου και 

τολµώ να παρακαλέσω εσάς και τον Γάλλο Πρόξενο να προσφέρετε όση βοήθεια 

µπορείτε. O Διοικητής της Kύπρου Mεχµέτ Σιερίφ». Bλ. Harry Luke, Cyprus under 

the Turks 1571-1878, London 1921, σ. 198-2· Kάτιας Xατζηδηµητρίου, Iστορία της 

Kύπρου, Λευκωσία 1985, σ.261, όπου και η ελληνική µετάφραση που 

αναδηµοσιεύουµε. 

11. «Mακαριώτατε καί Πανσέβαστε Δέσποτα, Mοί âδόθη σήµερον ™ Σεβαστή 

âπιστολή τÉς Π. Mακαριότητος ≥τις µέ εéχαρίστησε δι’ ¬σα µοÜ γράφη περί 

ΛεµεσοÜς διό καί εûχοµαι ¥να διατηρFÉ αéτήν ï ±γιος Θεός âν •γεί÷α καί 

Mακροβιότητι. τά τ΅ν πόλεών µας δέν εrναι τόσον εéχάριστα. µέ τό διακρατοÜν 

öθνος πηγαίνοµεν κάλλιστα δέν τούς àφήνουν ™σύχους τά ôλλα öθνη· âάν ¬µως 

γίνεται διά νά φυλάξωσι τήν εéταξίαν τούς εéγνωµονοÜµεν ε¨ δέ γίνεται µέ ôλλον 

σκοπόν ï ±γιος Θεός νά τούς âκδικηθFÉ. öβαλαν ε¨ς τά tτα τÉς àρχÉς ¬τι τά 
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χαρακτηριστικά αναφέρει, τα φυλλάδια διανέµονταν από κάποιον Mιχαήλ 

Iερωνυµίδη, γεγονός που γνώριζαν  οι αρχές, οι οποίες διεξήγαγαν ανακρίσεις για 

τη διελεύκανσή του. O Iερωνυµίδης, όµως, βρισκόταν στα Λεύκαρα και για τον 

λόγο αυτό είχε σταλεί εκπρόσωπος της διοίκησης για να τον µεταφέρει στη 

Λάρνακα, ώστε να οµολογήσει ποιος του τα είχε δώσει. O Mελέτιος προσθέτει 

επίσης στην επιστολή του ότι τα γεγονότα µε τα φυλλάδια είχαν αναστατώσει 

τους Oθωµανούς, οι οποίοι περιπολούσαν σε ένοπλες οµάδες στη Λάρνακα και 

στη Σκάλα για να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια. Mε την πάροδο του χρόνου, όµως, 

όπως αναφέρει, είχαν πειστεί ότι δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόµενο δηµιουργίας 

επεισοδίων εκ µέρους των υποδούλων. O Mητροπολίτης Kιτίου δεν παρέλειψε 

επίσης να τονίσει στην επιστολή του ότι υπαίτιοι για τη δηµιουργηθείσα 

κατάσταση ήταν οι εκπρόσωποι κάποιων ξένων χωρών, που δεν κατονοµάζει, οι 

οποίοι παρακινούσαν «τό διακρατοÜν öθνος» σε ενέργειες εις βάρος των 

Eλλήνων. 

 O Φίλιππος Γεωργίου (†1878), ο οποίος υπηρετούσε ως γραµµατέας του 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου Σωφρονίου (1865-1900), κατέγραψε, το 1875, τη σχετική 

παράδοση που διασώθηκε στο περιβάλλον της Aρχιεπισκοπής, σύµφωνα µε την 

οποία οι Oθωµανικές αρχές είχαν βάσιµες υποψίες ότι συντάκτης του φυλλαδίου 
                                                                                                                                                  
φυλλάδια διά τά ïποÖα öγεινε λόγος ε¨ς λευκοσίαν âπολοÜντο àπό ≤να Mιχαήλ 

îερονυµίδην διό ζητÉται àπό τόν µουδίρην νά ïµολογήσFη ποÖος τοÜ öδωκε τά 

φυλλάδια νά τά πωλFÉ. καί âπειδή εrναι ε¨ς λεύκαρα âστάλη ôνθρωπος νά τόν φέρFη, 

τό νά âξετάζFη ™ àρχή κάµνει τά χρέη της, δέν εrναι ¬µως φρόνιµον νά παρέχουν µέ 

τοιούτους τρόπους. ½ς âκ τούτων ¬λων πρέπει νά ε€πω, ¬τι âδειλίασεν τούς 

èθοµανούς, καθότι τήν κυριακήν τό ëσπέρας ≤να σ΅µα ≤ως 50 τόν àριθµόν 

περιφέροντο ε¨ς λάρνακα, καί ôλλοι τόσοι €σως ε¨ς Σκάλαν öγεινεν καλόν· διότι 

δέν öτυχον σχεδόν οûτε ≤να ôνθρωπον καί âκατάλαβαν ¬τι µÄς διαβάλλουν τοÜ ¬τι 

καθαρίζη τά ¬πλα των δέν κάµνFη τίποτε, παρά µόνον γίνονται λόγοι. οî ραγιάδες 

καθώς πασχίζη νά àπαντ÷Ä τά öξοδά του χωρίς νά àπασχολÉται ε¨ς ôλλο τι καί 

âκεÖνοι ¬που µÄς διαβάλλη ±µα ™συχάσουν τά πολιτικά µας δέν θά κερδίσουν 

τίποτε ôλλο παρά νά âντροπιασθ΅σι. µένω δέ µόλον τό àνÉκον σέβας πρόθυµος τ΅ν 

•µετέρων διαταγ΅ν. 1854, 15 Φεβρουαρίου. ^O Kιτίου Mελέτιος». Bλ. Iωάννου 

Παπαπορφυρίου, «Έκδοσις εγγράφων της Aρχιεπισκοπής», Aπόστολος Bαρνάβας 

6 (1923) 141. Eίναι προφανές ότι το ανωτέρω έγγραφο εκδόθηκε µε πολλές 

παραναγνώσεις λέξεων, που δεν αλλοιώνουν, όµως, το κυρίως περιεχόµενό του 

για τα επακόλουθα του επεισοδίου µε τη διανοµή του φυλλαδίου. 
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ήταν ο Eπαµεινώνδας Φραγκούδης12. Δηµιουργήθηκαν δε υποψίες και εναντίον 

του Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου, επειδή ο Φραγκούδης διέµενε  στην Aρχιεπισκοπή, 

µετά που διορίστηκε διευθυντής στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας. Όπως αναφέρει 

ο Γεωργίου, ο Kύριλλος θορυβήθηκε από την εξέλιξη αυτή, διότι οι Tούρκοι 

απειλούσαν µε σφαγές και διώξεις σε βάρος των Xριστιανών, και, όπως αφήνει να 

νοηθεί, δωροδόκησε µε σηµαντικά ποσά χρηµάτων τον διοικητή και τον καδή του 

νησιού για να µην δοθεί συνέχεια στο θέµα. Oλοκληρώνοντας το σχετικό κείµενό 

του, ο Γεωργίου αναφέρει ότι ο θάνατος του Kυρίλλου, που συνέβη µερικούς 

µήνες αργότερα, στις 23 Iουλίου του 185413, οφειλόταν στις έντονες συγκινήσεις, 

που του είχε προκαλέσει το επεισόδιο µε τα φυλλάδια. 

                                                
12. «\Eν öτει 1854, àκµάζοντος τοÜ κριµαϊκοÜ πολέµου, àνεφάνη âκ τ΅ν 

àθηναϊκ΅ν τυπογραφείων φυλλάδιόν τι àνώνυµον διεγεÖρον τό âθνικόν α€σθηµα 

τ΅ν χριστιαν΅ν •πηκόων τÉς •ψηλÉς Πύλης καί παροτρύνον αéτούς πρός 

àπελευθέρωσιν àπό τÉς καθεστώσης àρχÉς. Συντάκτης τοÜ φυλλαδίου âκείνου 

âνοµίσθη •πό τινων ï τότε διδάσκαλοςτÉς ëλληνικÉς σχολÉς τÉς Λευκωσίας 

\Eπαµεινώνδας Φραγκούδης, ¬στις κατώκει τότε âν τFÉ àρχιεπισκοπFÉ. TοÜτον καί 

µόνον àκουσθέν ε¨ς τά zτα τοÜ διοικητοÜ διήγειρε τήν •ποψίαν αéτοÜ καί πάντων 

τ΅ν âν τοÖς πράγµασιν çθωµαν΅ν κατά τ΅ν χριστιαν΅ν καί ¨δί÷α κατά τοÜ 

àρχιεπισκόπου ½ς δÉθεν •ποθάλποντος τάς τοιαύτας ¨δέας. Kαί τοι δέ âκ τ΅ν 

γενοµένων âρευν΅ν δέν àπεδείχθη ï συντάκτης τοÜ φυλλαδίου, οéδέ οî χριστιανοί 

âγίνωσκόν τι περί αéτοÜ, οéχ wττον ¬µως διεδόθη •πό τ΅ν çθωµαν΅ν ¬τι οî 

χριστιανοί τÉς Λευκωσίας µελετ΅σιν àποστασίαν καί âπίθεσιν κατά τ΅ν âν τFÉ 

πόλει çθωµαν΅ν, διό καί àπFήτησαν ¥να τοÖς àφαιρεθ΅σι τά ¬πλα. \Eν τFÉ περιστάσει 

ταύτFη ï àρχιεπίσκοπος φοβηθείς µήποτε âκ τοÜ φανατισµοÜ τοÜ ùχλου συµβFÉ τι 

àπευκταÖον µετÉλθεν âγκαίρως πάντα τά δυνατά µέσα παρά τ΅ διοικητFÉ καί τ΅ 

καδFÉ καί δι’ αéτ΅ν âφίµωσε καί τούς λοιπούς τοÜ συµβουλίου çθωµανούς, τούς δέ 

χριστιανούς àπήλλαξεν àπό τοÜ φόβου âνδεχοµένης âκ µέρους τ΅ν çθωµαν΅ν 

âπιθέσεως. Δέν äδυνήθη ¬µως, φαίνεται, νά àπαλλάξFη καί ëαυτόν àπό τοÜ φόβου 

âκείνου, •φ’ οy µετ’ οé πολύ àσθενήσας καί âπί τρεÖς µÉνας κλινήρης διατελέσας 

àπεβίωσε κατά ¨ούλιον τοÜ αéτοÜ öτους âν τFÉ µονFÉ τοÜ êγίου ^Hρακλειδίου...». 

Bλ. Φ. Γεωργίου, Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, ό.π., σ. 129-

130. 

13. Για την ηµεροµηνία θανάτου του Kυρίλλου βλ. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία 

Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ.156. 
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 Στη συνέχεια, ο Φραγκούδης εγκατέλειψε την Kύπρο, χωρίς, µάλλον, να 

διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον του. Tο γεγονός δε ότι κατέφυγε στη 

συνέχεια στην Kωνσταντινούπολη για κάποιο διάστηµα, όπου ασχολήθηκε µε τη 

δηµοσιογραφία και έζησε ανενόχλητος από τις τοπικές αρχές, αποτελεί µία 

έµµεση µαρτυρία για την απαλλαγή του από οποιαδήποτε κατηγορία σε σχέση µε 

την υπόθεση των φυλλαδίων. Διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να επιχειρήσει να 

εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα της Oθωµανικής αυτοκρατορίας, αν υπήρχε το 

ενδεχόµενο να συλληφθεί και διωχθεί14. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι αρκετά χρόνια 

αργότερα, το 1889, την περίοδο που διέµενε στο Bουκουρέστι, αποκάλυψε στον 

µαθητή του στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας, δικηγόρο Πασχάλη Kωνσταντινίδη 

(1840-1937), ότι αυτός ήταν ο συντάκτης του φυλλαδίου15. Φαίνεται πάντως πως, 

µετά το επεισόδιο µε τα φυλλάδια, ο Tούρκος διοικητής του νησιού, Mεχµέτ 

Σιερίφ, ζήτησε από τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο,  ως αντάλλαγµα για τη µετριοπαθή 

στάση του, να µεσολαβήσει, ώστε να ανανεωθεί η παραµονή του στο νησί. 

Πράγµατι, ο Kύριλλος ζήτησε από το Oικουµενικό Πατριαρχείο να παρέµβει στο 

Yπουργείο Eξωτερικών, ώστε να παραµείνει ο Tούρκος διοικητής στην Kύπρο. O 

τότε Oικουµενικός Πατριάρχης Άνθιµος Στ΄(1845-1848, 1853-1855, 1871-1873) 

ενηµέρωσε µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 28 Aπριλίου 1854, τον Kύπριο 

Aρχιεπίσκοπο, ότι η παράκληση του είχε διαβιβαστεί στον Yπουργό Eξωτερικών 

της Oθωµανικής αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα ενεργούσε τα 

δέοντα16. Tελικά, όµως, ο Mεχµέτ Σιερίφ αντικατεστάθη, τον Iούνιο του 1854, από 

τον Mεχµέτ Tζελάλ Eντίµ πασά17.   
                                                
14. Eπαµεινώνδα Φραγκούδη (επιµ. Φοίβου Σταυρίδη), Oδοιπορικόν 

Mαυροβουνίου, Λευκωσία 1994, σ. 19. 

15. Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 118. 

16. Περίληψη της επιστολής αυτής έχει δηµοσιευτεί από τον Kαλλίνικο Δελικάνη: 

«TοÜ αéτοÜ Πατριάρχου (\Aνθίµου Στ΄) τ΅ Kύπρου Kυρίλλω, γράψαντι •πέρ τοÜ 

διοικητοÜ τÉς Kύπρου Σιερίφ πασσÄ, ¬τι •πεβλήθησαν ταÜτα τ΅ ^Yπουργ΅ τ΅ν 

\Eξωτερικ΅ν καί •πέσχετο οyτος τήν •ποστήριξιν αéτ΅ν. αωνδ΄. \Aπριλίου κη΄». 
Bλ. Kαλλινίκου Δελικάνη, Tα εν τοις κώδιξι του Oικουµενικού Aρχειοφυλακίου 

σωζόµενα επίσηµα εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του 

Oικουµενικού Πατριαρχείου προς τας Eκκλησίας Aλεξανδρείας, Aντιοχείας, 

Iεροσολύµων και Kύπρου (1574-1863), Kωνσταντινούπολη 1904, σ. 629. 
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 Πρόσφατα επισηµάνθηκε στο Aρχείο της Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου 

επιστολή του Φραγκούδη προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο, ηµεροµηνίας 15 

Φεβρουαρίου 1854, η οποία αναφέρεται στα γεγονότα που δηµιουργήθηκαν 

εξαιτίας της ανακάλυψης του φυλλαδίου από τις αρχές1818. Φέρει την ίδια 

ηµεροµηνία µε άλλη επιστολή, που, όπως έχει αναφερθεί, έστειλε ο Mητροπολίτης 

Kιτίου Mελέτιος επίσης προς τον Kύριλλο. Kατά συνέπεια, εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι το επεισόδιο µε τα φυλλάδια είχε διαδραµατιστεί µερικές ηµέρες 

νωρίτερα, δηλαδή στα τέλη Iανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου του 1854. Aπό 

την επιστολή αυτή πληροφορούµαστε ότι πράγµατι ο Φραγκούδης θεωρήθηκε ο 

βασικός υπαίτιος για τη διακίνηση του φυλλαδίου και ότι τα µέλη της οικογένειάς 

του ήταν εξαιρετικά ανήσυχα από όσα είχαν πληροφορηθεί για ανάµιξή του στην 

υπόθεση. Όπως γράφει στον Kύριλλο, παρόµοια αγωνία διακατείχε και τον ίδιο, 

και για τον λόγο αυτό επισκέφθηκε τους Προξένους της Γαλλίας και της Aυστρίας, 

προφανώς για να τους πείσει για την αθωότητά του και να ζητήσει την υποστήριξή 

τους. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, στον Γάλλο πρόξενο διαµαρτυρήθηκε για 

όσα διαδίδονταν σε βάρος του, από «τον γνωστόν φίλο», µάλλον τον Λαφών, που 

όµως δεν κατονοµάζει. Όπως αναφέρει, ο Γάλλος πρόξενος τον διαβεβαίωσε ότι 

ποτέ δεν είχε υπαινιχθεί οτιδήποτε για ανάµιξη τόσο του Φραγκούδη όσο και 

οποιουδήποτε άλλου στο ζήτηµα που είχε προκύψει µε τη διακίνηση των 

φυλλαδίων.  Aπό δε τον πρόξενο της Aυστρίας, που ήταν τότε ο Aντόνιο 

Kαπράρα1919, ο Φραγκούδης, ο οποίος ήταν Aυστριακός υπήκοος, τονίζει ότι 

βρήκε αµέριστη συµπαράσταση. Όπως γράφει στον Kύριλλο, ο πρόξενος αυτός 

επαίνεσε τις συνετές ενέργειες του Kυπρίου Aρχιεπισκόπου για τον καθησυχασµό 

των Oθωµανών και την προστασία του χριστιανικού πληθυσµού και άκουσε το 

περιεχόµενο του φυλλαδίου µε µεγάλο ενθουσιασµό, λόγω, προφανώς, των 

φιλορωσικών αισθηµάτων του. 

                                                                                                                                                  
17. N. Kυριαζή, «Διακυβέρνησις της Kύπρου. Oι Σατράπαι αυτής», ό.π., σ. 78. 

18. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείο Kυρίλλου A΄ (1849-1854). 

Βιβλίον B΄, Mέρος A΄, αρ. 574. 

19. Σύµφωνα µε τον Kυριαζή ο Kαπράρα διετέλεσε Πρόξενος της Aυστρίας στην 

Kύπρο από το 1819 µέχρι το 1868. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Πρόξενοι και Προξενεία 

εν Kύπρω», Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 197. 
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 H επιστολή ολοκληρώνεται µε µερικά σύντοµα και ενθουσιώδη σχόλια για 

τις νίκες των ρωσικών στρατευµάτων εναντίον των τουρκικών, που ο συντάκτης 

της είχε πληροφορηθεί από επιβάτες πλοίου, το οποίο είχε καταπλεύσει τις µέρες 

εκείνες στη Λάρνακα. H µελέτη της, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες γνωστές 

πληροφορίες που υπάρχουν για το ίδιο θέµα, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 

ενέργεια του Φραγκούδη να µεταφέρει τα φυλλάδια στην Kύπρο ήταν εντελώς 

αποσπασµατική και δεν είχε συνέχεια, αφού δεν είχαν δηµιουργηθεί 

οποιεσδήποτε προϋποθέσεις για ξεσηκωµό του λαού. O στόχος του, µάλλον, 

επικεντρώνετο στην ενδυνάµωση του φρονήµατος των κατοίκων και τη σταδιακή 

προετοιµασία τους για τη δυναµική διεκδίκηση της ελευθερίας τους. H παρέµβαση 

του Γάλλου Λαφών, όµως, συνέτεινε ώστε να επέµβουν οι τοπικές αρχές και το 

σχέδιο του να µην εξελιχθεί όπως θα επιθυµούσε.  

 

TO EΓΓPAΦO 

 «T΅ Mακαριωτάτω, θειοτάτω καί Σεβασµιωτάτω Kυρίω µοι Kυρίω Kυρίλλω, 

\Aρχιεπισκόπω Nέας \IουστινιανÉς καί πάσης Kύπρου. E¨ς Λευκωσίαν. 

 Mακαριώτατε Πάτερ, 

 \Aδυνατ΅ νά ΣÄς παραστήσω ε¨ς πόσην àνησυχίαν εyρον τήν ο¨κογένειάν 

µου, ≤νεκα τ΅ν καλ΅ν λόγων τούς ïποίους εéσυνείδητοι τινές εrχον διασπείρει 

περί âµοÜ καί λοιπ΅ν, διότι οî λόγοι οyτοι ε¨σί τόσω τροµεροί œστε φρίκην καί 

àηδίαν µε φέρουσι νά τούς âνθυµοÜµαι µόνον, ùχι νά τούς γράψω· âπιφυλάττωµαι 

νά καθυποβάλω τινάς ε¨ς πρώτην µας συνέντευξιν προσωπικήν. 

 Σήµερον âπεσκέφθην τούς Προξένους Γαλλίας και Aéστρίας. E¨ς τόν πρ΅τον 

µεταξύ λόγων δέν öλειψα νά âκθέσω τά ™µέτερα παράπονα περί τ΅ν âσχάτων τÉς 

Λευκωσίας γεγονότων καί νά âπιστήσω τήν προσοχήν αéτοÜ ¨δίως ε¨ς ¬σα µ’ εrπον, 

¬τι κατ’ âµοÜ âλάλησεν ï γνωστός φίλος διασύρων βαναύσως τό ™µέτερον ùνοµαν 

καί ¬σα öγραψεν κατ’ âµοÜ. ≠Oρκον δέ τότε µ’ öκαµεν ï Kύριος οyτος καί τά 

âπίσηµα γράµµατα πρός τό ΠροξενεÖον µ’ •πέβαλεν ¥να µοί àποδείξFη ¬τι οûτε 

µνείαν κάµνει περί âµοÜ ¦ ôλλου τινός προσώπου καί ¬τι µόνον παροργισµένος 

µέχρι λύπης εrναι κατά τοÜ àποστείλαντος αéτ΅ µέ τόσον προκλητικόν τρόπον τό 

φυλλάδιον âκεÖνον, δι’ ¬περ µετεχειρίσθη τό ùργανον τοÜ ™γεµόνος œστε νά 

àποκαλύψFη τόν àποστολέαν. Kαί τό πρÄγµα µέν ο≈τως öχον εrναι πολύ 

µετριώτερον τοÜ ¬πως µÄς τό παρέστησαν καί âδείνωσαν τινές, œστε νά µÄς 

κατατροµάξωσι περί σχεδίων καταχθονίων λαλούντων. Γελ΅ δε µέ τούς âν 

πεποιθείσει τά καταχθόνια ταÜτα σχέδια àναφέροντες, ½σάν καί πλέον οî 

àπερίτµητοι οyτοι âχθροί εrχον πάντα àνά χεÖρας τά µέσα ¬πως âπιφέρωσι ™µ΅ν 
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καί τόν θάνατον. ^O ε¨ρηµένος Πρόξενος κατ’ αéτάς àνεβαίνει ε¨ς Λευκωσίαν. \Aνά 

χεÖρας δέ αéτοÜ öχει τό φυλλάδιον ¬περ öχει ï φίλος âν Λευκωσί÷α καί µετάφρασιν 

τοÜ τελευταίου µέρους. 

 ^H δέ µετά τοÜ τÉς Aéστρίας Προξένου συνέντευξις •πÉρξε λίαν εéάρεστος 

διότι ï àγαθός οyτος àνήρ µαθών τά καθέκαστα τÉς Λευκωσίας δέν öλειψεν τοÜ νά 

ψέξFη µέ πικρίαν âνδόµυχον τόν α€τιον, τοÜ νά âπαινέσFη τήν ^Yµετέραν 

Mακαριότητα διά τήν κατά τήν περίστασιν ταύτην πρόνοιάν Tης, οéχ qττον δέ τόν 

™γεµόνα καί MουλλÄν, καί νά •ποσχεθFÉ âν παντί καιρ΅ καί τόπω συνδροµήν· 

âλυπήθη δέ ¬τι âγώ, καίτοι •πήκοος Aéστριακός δέν τόν διεφώτισα 

âµπεριστατωµένως περί πάντων, àλλ’ âφÉκα τόν ôνδρα καταβασανιζόµενον µέ τ΅ν 

àγοραίων τά διακωδωνίσµατα. \Eπί τέλους µ’ âζήτησεν âν συντόµω τήν περίληψιν 

τοÜ φυλλαδίου τούτου καί àκούσας αéτήν, âν τ΅ âνθουσιασµ΅ του ï àνήρ 

àνεφώνησε «ζήτω, τρίς ï γράψας». 

 \Eπεθύµουν νά εrχον καί τί νέον âξωτερικόν καί βέβαιον νά àναγγείλω τFÉ 

^Yµετέρ÷α Mακαριότητι, àλλά τό àτµόπλοιον àκόµη δέν âφάνη. ΠλοÖον µόνον âκ 

Mάλτας ε¨ς Λεµησσόν καταπλεÜσαν öφερεν τήν àναχώρησιν τ΅ν ®ώσσων 

Πρέσβεων âκ Λονδίνου καί Παρισσίων, τήν κυρίευσιν τοÜ Kαλαφατίου µετά µάχην 

πεισµατώδην καί τό στήσιµο τ΅ν γεφυρ΅ν âπί τοÜ Δουνάβεως πρός διάβασιν. 

Kύριος κατευθύνει τά διαβήµατά των. 

 ^Yποβάλλων πάντοτε âµαυτόν •πό µόνον τό εéγενές καί πατρικόν τÉς 

^Yµετέρας Mακαριότητος βλέµµα, •πό τάς êγίας αéτÉς εéχάς, διατελ΅ µέ πλήρη 

àφοσίωσιν. 

 \Eκ Λάρνακος, 15 Φεβρουαρίου 1854. 

 TÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος ï ε¨λικρινέστατος καί εéπειθέστατος υîός 

\Eπαµεινώνδας». 

 

Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, τόµ. 27 

(Λευκωσία 2001), σ. 189-198. 


