Kωστής Kοκκινόφτας
Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου
ΚYΠPIOI AΓΩNIΣTEΣ ΣTON AΠEΛEYΘEPΩTIKO AΓΩNA TOY 1821
H ιστορική έρευνα δεν έχει φωτίσει µέχρι σήµερα επαρκώς την πολύπλευρη
και πολυδιάστατη συµβολή της Kύπρου στην Eλληνική επανάσταση του 1821 και
ούτε αξιοποίησε στο σύνολό τους τις αρχειακές πηγές, που αφορούν στη
συµµετοχή Kυπρίων στην προετοιµασία και εξέλιξή της. Aντίθετα, τα δραµατικά
γεγονότα του Iουλίου του 1821 µε τις µαζικές εκτελέσεις των Aρχιερέων, πολλών
κληρικών
και µεγάλου αριθµού προκρίτων αποτέλεσαν αντικείµενο
συστηµατικότερης µελέτης, λόγω τόσο του άµεσου αντικτύπου τους στη ζωή των
κατοίκων, όσο και των τραγικών και µακροχρόνιων επιπτώσεών τους1. Ωστόσο, η
εν πολλοίς αγνοηµένη πτυχή της συµβολής των Kυπρίων στον Aγώνα του 1821
αναθερµάνθηκε τα τελευταία χρόνια µε την έκδοση πολύτιµου αρχειακού υλικού,
που αφορά, ανάµεσα σε άλλα, και στη συµµετοχή τους στις µεγάλες πολεµικές
συγκρούσεις της εποχής.
Aρχικά, από την περίοδο της προετοιµασίας της Eπανάστασης,
δραστηριοποιήθηκαν στη Φιλική Eταιρεία πολλοί Kύπριοι, οι οποίοι διέµεναν σε
πόλεις της Eυρώπης και στις παροικίες των Παραδουνάβιων Hγεµονιών. Για
παράδειγµα, ο ανεψιός του Εθνοµάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1810-1821)
Κυπριανού, Nικόλαος Θησέας, µετέτρεψε το εµπορικό γραφείο, που διατηρούσε
στη Mασσαλία, σε κέντρο συλλογής εφοδίων και στράτευσης Φιλελλήνων, πριν να
κατέλθει και ο ίδιος στην Πελοπόννησο, διαθέτοντας την τεράστια περιουσία του

1. Για παράδειγµα βλ. τις µελέτες των Iωάννη Θεοχαρίδη, «Oι Kύπριοι
προγραφέντες το 1821 σύµφωνα µε άγνωστη οθωµανική πηγή», Πρακτικά του
Tρίτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Aπριλίου 1996), τ. Γ΄,
Λευκωσία 2001, σ. 329-365· Kωστή Kοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και
η 9η Ιουλίου 1821», Ακτή 79 (2009) 321-342· Ιεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής
Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της
πίστεως και της πατρίδος. Επιστηµονικός Τόµος (επιµ. π. Παρασκευά Aγάθωνος),
Kύπρος 2012, όπου δηµοσιεύεται µεγάλος αριθµός σχετικών µελετών· Θεόδωρου
Παπαδόπουλλου (επιµ.), Η εκατόµβη της 9ης Ιουλίου. Ιστοριογραφική - Ποιητική Εκκλησιαστική τεκµηρίωσις, Λευκωσία 2013· Kωστή Kοκκινόφτα, «9η Ιουλίου
1821», Απόστολος Βαρνάβας 77 (2016) 430-438.
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στον Aγώνα2. Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Kολοκοτρώνης χαρακτηριστικά,
εξαίροντας την τιµιότητα και φιλοπατρία του, ο Θησέας, «δαπανών εξ ιδίων του
πάντοτε, δεν κατεδέχθη να επιβαρύνη εις ουδεµίαν περίστασιν το Eθνικόν
Tαµείον»3.
Επίσης, οµάδα Kυπρίων, µε πιο γνωστό τον Aγγελή τον Kύπριο,
αγωνίστηκαν µαζί µε τον Aλέξανδρο Yψηλάντη στον Iερό Λόχο και στη µάχη στο
Δραγατσάνι της Βλαχίας, στις 19 Ιουνίου 1821. Ο Αγγελής κατήλθε αργότερα
στην Πελοπόννησο και συµµετείχε σε µάχες στον Mωριά και στη Pούµελη, όπως
στο Ναύπλιο, στην Τριπολιτσά, στην Κόρινθο και αλλού, «έχων υπό την οδηγίαν
του επέκεινα των 50 στρατιωτών». Στη συνέχεια κατετάγη στον τακτικό στρατό
του Γάλλου Φιλέλληνα Φαβιέρου, όπου επέδειξε και πάλι ζηλευτή στρατιωτική
δράση4. Πριν από µερικά χρόνια η ιστορική έρευνα κατέγραψε τα ονόµατα και
άλλων τεσσάρων Kυπρίων συντρόφων του Yψηλάντη, οι οποίοι, µετά την
αποτυχία του κινήµατος, διέφυγαν στη Pωσία, όπου τέθηκαν υπό περιορισµό: των
Zαχαρία Λεοντή, Φίλιππου Γεωργίου, Γιάννη Tσολάκη και Σάββα Nτιορτή5. Ακόµη,
στην τελευταία µάχη των δυνάµεων της Φιλικής Eταιρείας στη Mολδαβία, που
διεξήχθη στη Mονή του Σέκου, έπεσε ηρωικά, µαζί µε τον επικεφαλής των
επαναστατών, Γιωργάκη Oλύµπιο, ο αδελφός του Aγγελή, Zήνων, τον Σεπτέµβριο

2. Για τη δράση αυτή του N. Θησέα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Φιλελληνισµός και
Kύπρος κατά την Eλληνική Eπανάσταση», στον τόµο: Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος (έκδ.), Ο Διεθνής περίγυρος και ο Φιλελληνισµός κατά την
Ελληνική Επανάσταση. Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2017, σ. 313-315, όπου και
βιβλιογραφία.
3. Το σχετικό έγγραφο, ηµεροµηνίας 1ης Mαρτίου 1841, δηµοσίευσε ο Eµµανουήλ
Πρωτοψάλτης, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, Aθήνα 1971, σ. 40-41. O ίδιος
συγγραφέας δηµοσίευσε και ορισµένα άλλα έγγραφα για τον µεγάλο αυτό
αγωνιστή. Βλ. Ό.π., σ. 38-42.
4. Οι πληροφορίες για τη δράση του Aγγελή αντλούνται από προσωπική αναφορά
του, των αρχών του έτους 1865, καθώς και από σχετικά πιστοποιητικά, που
υπογράφουν, ανάµεσα σε άλλους, οι Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, Κίτσος
Τζαβέλλας και Ιωάννης Μακρυγιάννης. Βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί,
Λευκωσία 1953, σ. 85-90. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα κυπριακής εφηµερίδας ο
Αγγελής καταγόταν από το χωριό Αστροµερίτης. Βλ. «†Aγγελής», Σάλπιγξ,
8.1.1887.
5. Νικολάι Τόντορωφ, Η Βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821, Αθήνα
1982, σ. 257, 263, 280, 289.
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του 18216.
Στη Φιλική Eταιρεία δραστηριοποιήθηκαν επίσης Kύπριοι, οι οποίοι διέµεναν
σε διάφορες περιοχές της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας. Για παράδειγµα, ο
δάσκαλος Xαράλαµπος Mάλης µυήθηκε στους σκοπούς της, τον Oκτώβριο του
1819, στην Κωνσταντινούπολη, από όπου έστειλε για ενίσχυση του έργου της 150
γρόσια στον Nικόλαο Θησέα, στη Mασσαλία7. Στη συνέχεια, όπως µαρτυρείται σε
σχετικό έγγραφο, κατήλθε στον Mωριά µαζί µε τον Παπαφλέσσα, τον Δεκέµβριο
του 1820, και υπηρέτησε από διάφορα αξιώµατα τις πρώτες επαναστατικές
κυβερνήσεις, όπως ως Γενικός Γραµµατέας του Yπουργείου Θρησκείας, ενώ
συµµετείχε και στην πολιορκία των Πατρών υπό τον Ανδρέα Ζαΐµη8. O δε καπετάν
Iωάννης Kύπριος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Aγώνα κυβέρνησε τα πλοιάρια
«Ποσειδών» και «Aθηνά», στρατολογήθηκε στην Tήνο, από όπου ξεκίνησε την
επαναστατική δράση του, η οποία περιλάµβανε, ανάµεσα σε άλλα, και τη
συµµετοχή του, τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη πολιορκία του
Mεσολογγίου9.
6. Για τις επαναστατικές περγαµηνές του Zήνωνα και για τη συγγενική του σχέση
µε τον Aγγελή γίνεται αναφορά από άδηλη πηγή από τον Θάνο Bαγενά, Xρονικά
της Kύπρου. Aγώνες των Kυπρίων για την ελευθερία, Aθήνα 1954, σ. 84.
Oπωσδήποτε, όµως, το ζήτηµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
7. Bαλέριου Mέξα, Oι Φιλικοί, Aθήνα 1937, σ. 64.
8. Βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 61-62, όπου παρατίθεται το
ανωτέρω έγγραφο, ηµεροµηνίας 5 Ιανουαρίου 1825, το οποίο υπογράφουν 16
επίσηµα µέλη του Βουλευτικού. Για άλλα έγγραφα, που αφορούν στη δράση του
X. Mάλη, βλ. Ό.π., σ. 58-69· Eµ. Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821,
ό.π., σ. 30-38· Iωάννη Mπουγάτσου, «Πρόδροµος συλλογή κυπριακού γλωσσικού
και λαογραφικού υλικού υπό Xαραλάµπους Mάλη», Eπετηρίς Iδρύµατος
Nεοελληνικών Σπουδών 1 (1979-1980) 87-109· Σπύρου Λουκάτου, «Ιωάννης
Kαποδίστριας και Kύπρος», Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού
Συνεδρίου, τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, σ. 121-126· Kωνσταντίνου Kοτσώνη, «O Kύπριος
αγωνιστής Xαράλαµπος Mάλης, πρώτος Γενικός Γραµµατεύς Yπουργείου
Θρησκείας», Συµπόσιον επί χρυσώ Iωβηλαίω Iερωσύνης του Mητροπολίτου
Πατρών Nικοδήµου 1939-1989, Aθήνα 1989, σ. 225-243.
9. Για τη µύηση του Iωάννη Kύπριου στη Φιλική Eταιρεία βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι
Aγωνισταί, ό.π., σ. 98, όπου δηµοσιεύεται προσωπική αναφορά του, ηµεροµηνίας 8
Δεκεµβρίου 1865. Για τη δράση του βλ. Ό.π., σ. 99-106· Γεώργιου Xατζηκωστή,
Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, Λευκωσία 2008, σ. 110-113, 155-156, όπου
παρατίθενται σχετικά πιστοποιητικά οπλαρχηγών και έγγραφα της επαναστατικής
κυβέρνησης.
3

Ακόµη, ο Iωάννης Σταυριανός (1804-1887) από τη Λόφου µυήθηκε στην
Aλεξανδρέττα της Συρίας από «Δερβίση ιεραπόστολο της Eταιρείας», όπως
χαρακτηριστικά σηµειώνει στο αυτοβιογραφικό κείµενό του. O Σταυριανός είναι
και ο µόνος από τους Kύπριους αγωνιστές, που άφησε αποµνηµονεύµατα, όπου
αναφέρεται στην κάθοδό του, το 1822, στην επαναστατηµένη Eλλάδα από την
Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου, επικεφαλής τεσσάρων Kυπρίων και τριών Kρητικών,
τους οποίους εξόπλισε ο ίδιος. Ένα χρόνο αργότερα κατετάγη, ως
«µπουλουκτσής» [= οµαδάρχης], στο σώµα του καπετάν Tζώρτζη Kύπριου και το
1825 στον τακτικό στρατό του Φαβιέρου, στην Aττική. Στα αποµνηµονεύµατά του
περιγράφει µε πολλές λεπτοµέρειες τις µάχες των Aθηνών, το 1826-1827, και την
πολιορκία της Aκρόπολης, και αναφέρει ότι υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας της
δολοφονίας, από ελληνικό βόλι, του Kαραϊσκάκη, στη µάχη του Aνάλατου10.
Aς σηµειωθεί ότι, εκτός από τα αποµνηµονεύµατα του Σταυριανού, σώζεται
ακόµη ένα χειρόγραφο Kύπριου αγωνιστή του 1821, που έγραψε ο Iωάννης
(Γιάγκος) Δ. Φραγκούδης11. Αφορά, όµως, στο «Hµερολόγιο» του πλοίου
«Hρακλής», όπου υπηρετούσε µε καπετάνιο τον Aνάργυρο Aναγνώστη
Xατζηαναγνώστου, και όχι κάποιες προσωπικές του εξιστορήσεις12.
Aπό τους υπόλοιπους Kυπρίους, οι οποίοι συνδέθηκαν µε την Eλληνική
Eπανάσταση, ειδική αναφορά γίνεται σε τέσσερις Aρχιερείς: τους Εθνοµάρτυρες
Nικοµηδείας (1791-1821) Aθανάσιο Kαρύδη και Δηµητσάνης (1795-1821) Φιλόθεο
10. Βλ. Eλένης Aγγελοµάτη - Tσουγκαράκη (επιµ.), Iωάννου Σταυριανού (18041887). Πραγµατεία των περιπετειών του βίου µου και συλλογή διαφόρων
αντικειµένων αγνώστων έτι εν τη ελληνική ιστορία, Aθήνα 1982, σ. 153 (για τη
µύησή του στη Φιλική Εταιρεία και την κάθοδό του στην Ελλάδα), σ. 53-210 (για
τη δράση του), σ. 209 (για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη).
11. Για τον Ιω. Φραγκούδη βλ. Γεώργιου Φραγκούδη, Iστορία και γενεαλογία της
µεγάλης κυπριακής οικογενείας Φραγκούδη και των συγγενικών οικογενειών,
Aθήνα 1939, σ. 42-45· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων
1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 624-625.
12. Το «Ηµερολόγιο» φυλάσσεται στο Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής
Εταιρείας της Ελλάδος και αφορά σε γεγονότα της περιόδου Απριλίου 1821 έως
Ιουνίου 1823. Μέρος του υπό τον τίτλο: «Eφηµερίς της κατά του Tυράννου
εκστρατείας του πλοίου Hρακλέους, υπό σηµαίαν ελληνικήν, παρά του πλοιάρχου
Aναργύρου Aναγνώστου Xατζη - Aναγνώστου διοικουµένου. Aπό 3 Aπριλίου 1821
έως 5 Δεκεµβρίου 1822», δηµοσιεύτηκε από τον Ανάργυρο Χατζηανάργυρο, Τα
Σπετσιώτικα. Συλλογή Ιστορικών Εγγράφων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν
Επανάστασιν του 1821 εκ των Αρχείων της Νήσου Σπετσών και του Κράτους, τ.
Γ΄, Πειραιάς 1926, σ. 6-81.
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Xατζή, και τους Δηµητριάδος και Zαγοράς (1794-1821) Aθανάσιο Kασσαβέτη και
Aρχιεπίσκοπο Αγκύρας (1823-1826) και µετέπειτα Mητροπολίτη Λοκρίδος (18331852) Aγαθάγγελο Mυριανθούση.
O Aθανάσιος Kαρύδης συνελήφθη στην Kωνσταντινούπολη, τον Mάρτιο του
1821, και οδηγήθηκε στο µαρτύριο µερικές ηµέρες αργότερα, στις 10 Aπριλίου
1821, µαζί µε τον Πατριάρχη Γρηγόριο E΄13. O Φιλόθεος Xατζής συνέβαλε στη
λειτουργία των µπαρουτόµυλων της Δηµητσάνας, οι οποίοι τροφοδότησαν µε
µπαρούτι πολλές από τις επαναστατηµένες περιοχές. Mετά την έναρξη της
Eπανάστασης, όµως, συνελήφθη από τους Tούρκους και φυλακίστηκε µε άλλους
Aρχιερείς και προύχοντες στην Tριπολιτσά, όπου απεβίωσε από τις κακουχίες,
λίγες ηµέρες πριν από την απελευθέρωση της πόλης, στις 10 Σεπτεµβρίου 182114.
O Mητροπολίτης Δηµητριάδος και Zαγοράς Aθανάσιος Kασσαβέτης, παρά τη
µεγάλη ηλικία του, ανεµείχθη στην επανάσταση της Θεσσαλοµαγνησίας15. Ο δε
Aγαθάγγελος Mυριανθούσης συµµετείχε, ανάµεσα σε άλλα, και στην εκστρατεία
για την απελευθέρωση της Aνατολικής Στερεάς Eλλάδας, «εκπληρών τα
θρησκευτικά χρέη του και υποφέρων κάθε βάσανον και ταλαιπωρίαν», σύµφωνα µε
όσα έγραφε, στις 20 Αυγούστου 1829, ο Δηµήτριος Yψηλάντης στον Kυβερνήτη
Iωάννη Kαποδίστρια16.
13. Aνδρέα Mιτσίδη, «O Kύπριος την καταγωγή Mητροπολίτης Nικοµηδείας
Aθανάσιος Kαρύδης ο Εθνοµάρτυς», Tόµος αναµνηστικός επί τη 50ετηρίδι του
περιοδικού "Aπόστολος Bαρνάβας" (1918-1968), Λευκωσία 1975, σ. 339-360·
Kωστή Kοκκινόφτα, «O Eθνοµάρτυρας Mητροπολίτης Nικοµηδείας Aθανάσιος
Kαρύδης (1791-1821)», στον τόµο: Δήµου Λάρνακας (έκδ.), Πρακτικά Δευτέρου
Kιτιακού Συµποσίου. Κίτιον - Λάρνακα διά µέσου των αιώνων, Λάρνακα, 27-28
Απριλίου 1996, Λάρνακα 1999, σ. 177-194.
14. Tο µαρτύριο του Φιλοθέου και των υπόλοιπων Aρχιερέων και προυχόντων
περιέγραψε ο Ιεροδιάκονος Ιωσήφ Ζαφειρόπουλος, Οι Αρχιερείς και οι προύχοντες
εντός της εν Τριπόλει φυλακής εν έτει 1821, Αθήνα 1890. Για τον βίο του βλ.
Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος Mητροπολίτης Δηµητσάνης Φιλόθεος Xατζής ο
Eθνοµάρτυρας», Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993) 116-125.
15. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Kύπριος Mητροπολίτης Δηµητριάδος και Zαγοράς
Aθανάσιος Kασσαβέτης», Απόστολος Βαρνάβας 55 (1994) 18-21· π. Ιωάννου
Συρεγγέλα, Η επαρχία Δηµητριάδος 1821-1923, Αθήνα 2014, σ. 72-78.
16. Kωστή Kοκκινόφτα, «Ο Μητροπολίτης Λοκρίδος Αγαθάγγελος Μυριανθούσης
(1833-1852)», Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 51-78·
Mητροπολίτη Φθιώτιδος Nικολάου, O Mητροπολίτης Λοκρίδος Aγαθάγγελος και η
πολυτάραχη Aρχιερατεία του (1833-1852), Λαµία 2014.
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Eξίσου σηµαντική µε των ανωτέρω Aρχιερέων υπήρξε και η δράση του
περιπετειώδους και ριψοκίνδυνου Aρχιµανδρίτη Θεοφύλακτου (ή Θεόφιλου)
Θησέα, τον οποίο το Υπουργείο Πολέµου της επαναστατηµένης Ελλάδας
προήγαγε στον βαθµό της Αντιστρατηγίας, το 1825. Για τον Θεοφύλακτο ο
Πετρόµπεης Mαυροµιχάλης βεβαιώνει, στις 26 Οκτωβρίου 1834, ότι συµµετείχε
στις µάχες της Tριπολιτσάς, του Mεσολογγίου και «απ’ αρχής του υπέρ
ελευθερίας της Eλλάδος αγώνος επαρουσιάσθη πρόθυµος εις το στάδιον των
πολέµων, προσφέρων εις την πατρίδα και τον βραχίονά του»17.
Mια άλλη οµάδα αγωνιστών, όπως οι Kυπριανός Θησέας18, Xαράλαµπος
Mάλης, Kυπρίδηµος Γεωργιάδης, Kυπριανός Bικέντιος και οι αδελφοί Γεώργιος και
Δηµήτριος Οικονοµίδης19, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα κέντρα διοίκησης
των επαναστατικών δυνάµεων, και κυρίως στο Nαύπλιο. Mερικοί δε, όπως οι
Mάλης, Γεωργιάδης και Bικέντιος, αναζήτησαν τρόπους για την οργάνωση
εκστρατείας για την απελευθέρωση της ιδιαίτερής τους πατρίδας, συνδυάζοντάς
τη µελετώµενη υποκίνηση εξέγερσης των κατοίκων του Λιβάνου και της Συρίας µε
παρόµοια στην Kύπρο. Για τον λόγο αυτό ο Mάλης µετέβη στις ανωτέρω χώρες,
το 1825, µαζί µε τον Eπίσκοπο Eυδοκιάδος Γρηγόριο και τον έµπορο Xατζηστάθη
Pέζη, για να έλθουν σε επαφή µε τον εµίρη του Λιβάνου Mπεσίρ, τους τοπικούς
προύχοντες και τους Aρχιερείς του Πατριαρχείου Aντιοχείας, ώστε να
δηµιουργήσουν αντιπερισπασµό στα οθωµανικά στρατεύµατα.
Mέσω του Mάλη διαβιβάστηκαν τότε επιστολές της επαναστατικής
κυβέρνησης και προς τους Kύπριους Aρχιερείς, από τους οποίους αναµενόταν
βοήθεια για την επιτυχία της ελληνικής αποστολής. Δυστυχώς, όµως, το όλο
εγχείρηµα ναυάγησε, αφού δεν έτυχε τελικά της επίσηµης έγκρισης του
Bουλευτικού Σώµατος. Παρόλα αυτά, διάφοροι οπλαρχηγοί, όπως οι Bάσος
Mαυροβουνιώτης και Nικόλαος Kριεζιώτης, µε τη στήριξη ορισµένων Kυπρίων,
17. Για τα δύο ανωτέρω έγγραφα βλ. Δηµήτριου Πανόπουλου, Ο κλήρος στην
Εθνεγερσία του 1821. Από ανέκδοτα έγγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πάτρα
2001, σ. 144-145.
18. Eυρεία αναφορά στη δράση του K. Θησέα, αδελφού των Νικόλαου και
Αρχιµανδρίτη Θεοφύλακτου Θησέα, γίνεται σε πολλά σχετικά έγγραφα.
Eνδεικτικά βλ. Eµ. Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, ό.π., σ. 16-19,
43, 75-76· Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 177, 206207, 253, 257, 268-270, 273.
19. Eιδικότερα για τους αδελφούς Γ. και Δ. Oικονοµίδη βλ. Μαρίας Παντελιού, «Οι
Κύπριοι στην Επανάσταση του 1821. Η οικογένεια Οικονοµίδη», Κυπριακαί
Σπουδαί 40 (1976) 39-40. Για τη δράση τους βλ. επίσης τη βιβλιογραφία, που
αναγράφεται στην αµέσως επόµενη σηµείωση.
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όπως του Bικεντίου, ανέλαβαν να υλοποιήσουν µε δική τους πρωτοβουλία το
αρχικό σχέδιο και εκστράτευσαν, τον Mάρτιο του 1826, µε 2000 άντρες και 14
καράβια στον Λίβανο και στην Kύπρο. H εκστρατεία αυτή, όµως, απέτυχε οικτρά,
λόγω κακής οργάνωσης20.
Iδιαίτερα σηµαντική πηγή πληροφόρησης για την κυπριακή συµµετοχή στην
Eπανάσταση του 1821 είναι οι µαρτυρίες των οπλαρχηγών, που επισυνάφθηκαν
σε αιτήσεις παροχής βοήθειας και σύνταξης επιζώντων αγωνιστών ή απογόνων
τους, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Eθνοσυνέλευσης των ετών 1844 και
1864. Aρκετά τέτοια έγγραφα εντόπισε ο λόγιος δικηγόρος Λοΐζος Φιλίππου
(1895-1950) στα τέλη της δεκαετίας του 1940 στο «Αρχείο Αγώνος» της Eθνικής
Bιβλιοθήκης και αφορούν, τόσο σε Kύπριους αγωνιστές, όσο και στις µάχες στις
οποίες έλαβαν µέρος. Εκδόθηκαν δε σε τόµο µε δαπάνες της Αρχιεπισκοπής
Κύπρου, το 1953, τρία χρόνια ύστερα από τον θάνατο του Φιλίππου21.
Για παράδειγµα, οι Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, Ιωάννης Μακρυγιάννης και
άλλοι οπλαρχηγοί βεβαιώνουν για τον Kύπριο Παύλο Iωάννου Tουφεξή, ο οποίος
«υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς ως υπαξιωµατικός και συνηγωνίσθη µεθ’
ηµών εις τας κατά την Στερεάν Eλλάδα κατ’ εχθρών συγκροτηθείσας µάχας
Aθηνών, Πειραιώς, Δερβενακίων κ.λπ.». O Πετρόµπεης και πάλιν, και οι Παναγιώτης
Γιατράκος, Nικήτας Σταµατελόπουλος - Nικηταράς και Xατζή Xρίστος µαρτυρούν
για τον Iωσήφ Kύπριο, ότι πολέµησε «επικεφαλής µερικών πατριωτών του» σε
µεγάλο αριθµό µαχών, όπως στην Τρίπολη, στο Βαλτέτσι, στο Άργος, στα
Δερβενάκια και αλλού. O Iωάννης Kλίµακας και ο Αντώνιος Κώστας αναφέρονται
στη συµµετοχή του Κύπριου Αδάµ Μάρκου στις µάχες της Εύβοιας και της Χίου,
και ότι «εις την πτώσιν του φρουρίου Nαυπακτίας επληγώθη ελαφρώς κατά τον
λαιµόν υπό πυροβόλου και εις την εκστρατείαν Kαρυστίας εφονεύθη ο αδελφός
του Γεώργιος Mάρκου». O Θεόδωρος Kολοκοτρώνης εξαίρει την αγωνιστικότητα
και την τόλµη του Xρίστου Mιχάηλου, ο οποίος «εστάθη υπό την οδηγία µου εις
την πολιορκίαν της Tριπολιτζάς. Eπολέµησεν τόσον αυτός, καθώς και οι
20. Για µια σύντοµη αναφορά στην εκστρατεία στη Συρία και στον Λίβανο και την
προσπάθεια σύνδεσής της µε απελευθέρωση της Κύπρου, βλ. K. Kοκκινόφτα,
«Φιλελληνισµός και Kύπρος κατά την Eλληνική Eπανάσταση», ό.π., σ. 317-318.
Περισσότερα βλ. Σπύρου Λουκάτου, «Προσπάθεια Ελληνο - Συρολιβανικής
συµµαχίας κατά των Τούρκων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν (1822-1828)»,
Μνηµοσύνη 3 (1970-1971) 328-394· Eµ. Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα
του 1821, ό.π., σ. 58-82· Bασίλη Σφυρόερα, Ωδίνες και οδύνη µιας Eπανάστασης.
Tο 1821 στην Kύπρο, Λευκωσία 1993, σ. 19-23· Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος
Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 324-325, 334-344, όπου και αναφορά στη δράση της
οµάδας των Κυπρίων του Ναυπλίου.
21. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. ζ΄-η΄.
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σύντροφοί του, µε ανδρείαν εις τας µάχας του Bαλτετζίου». O Kωνσταντίνος
Kανάρης αναφέρεται στους συναγωνιστές του, πατέρα και γιο, Kωνσταντίνο
Kυπριώτη και Γεώργιο Κυπριώτη, οι οποίοι υπηρέτησαν στο πυρπολικό του και
σκοτώθηκαν πολεµώντας, ο µεν πρώτος στο πλοίο του Ανδρέα Γιαννίτση, ο δε
δεύτερος στο δικό του22.
Aς σηµειωθεί ότι ο προσδιορισµός της καταγωγής των περισσοτέρων
γίνεται από το επίθετο Kύπριος, Kυπραίος ή Kυπριώτης, µε το οποίο
καταγράφονται. Kαι αυτό, γιατί τότε οι κάτοικοι του νησιού, όπως είναι γνωστό
από τη µελέτη Kαταστίχου του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής Kύπρου του έτους
1825, που αφορά στη συλλογή του κεφαλικού φόρου, σχεδόν στο σύνολό τους
είχαν ως επίθετο το πατρώνυµό τους23. Ωστόσο, δεν λείπουν και περιπτώσεις που
συναντώνται επίθετα αγωνιστών, προερχόµενα από τη γενέτειρά τους, όπως
Kαρπασίτης και Τρικωµίτης, δηλαδή από τα χωριά της περιοχής Kαρπασίας και την
κωµόπολη Tρίκωµο24, ή που καταγράφονται µε το συνοδευτικό «εκ Κύπρου» ή
«πατρίς Κύπριος».
Σύµφωνα µε όσα διαπιστώνουµε από τη µελέτη των ανωτέρω εγγράφων, οι
Kύπριοι αγωνιστές ήταν στην πλειονότητά τους αναλφάβητοι, γεγονός που
φανερώνει ότι η συµµετοχή τους στον Aγώνα δεν οφειλόταν σε επίδραση
νεωτερικών ιδεών, αλλά στην παράδοση που βίωναν και η οποία τους θεωρούσε
αναπόσπαστο µέλος του ελληνικού κόσµου. Aπό το περιεχόµενό τους
συµπεραίνεται επίσης, ότι η µετάβασή τους στις επαναστατηµένες περιοχές
22. Για τα πιστοποιητικά των Π. Ιωάννου Τουφεξή, Ι. Κύπριου, Α. Μάρκου, Μ.
Κύπριου, Xρ. Mιχάηλου (αναφέρεται από τον Kολοκοτρώνη ως Mιχαήλ Kύπριος)
και Κ. και Γ. Κυπριώτη, ηµεροµηνίας 22 Φεβρουαρίου 1844, 8 Μαΐου 1846, 22
Μαΐου 1865, 8 Mαΐου 1833 και 10 Μαΐου 1865, αντιστοίχως, βλ. Λ. Φιλίππου,
Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 50, 4, 15-16, 110, 18.
23. Για παράδειγµα, στον φορολογικό κατάλογο µε τα ονόµατα των αρρένων
κατοίκων της κωµόπολης Aκανθούς, του έτους 1825, από ένα σύνολο 85 κατοίκων
µόνο τρεις είχαν επίθετο διαφορετικό από το όνοµα του πατέρα ή της µητέρας
τους. Για τα ονόµατα του καταλόγου αυτού βλ. Kωστή Kοκκινόφτα,
«Πληθυσµιακά, οικονοµικά και ονοµατολογικά δεδοµένα της Ακανθούς µε βάση το
Κατάστιχο VI (1825)», στον τόµο: Δήµου Ακανθούς - Προσφυγικού Σωµατείου «Η
Ακανθού» (έκδ.), Πρακτικά Ζ΄ Επιστηµονικού Λαογραφικού Συνεδρίου, Λευκωσία
2014, σ. 77-80.
24. Bλ. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 97, όπου
παρατίθεται ονοµαστικός κατάλογος 45 Kυπρίων εθελοντών, που ανήκαν στο
σώµα του καπετάν Γιώργη Kυπραίου, από τους οποίους οι 41 φέρουν το επίθετο
Kυπραίος, τρεις το Kαρπασίτης και ένας το Tρικωµίτης.
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πραγµατοποιήθηκε σταδιακά, καθόλη τη διάρκεια του Αγώνα, και ότι αρκετοί από
αυτούς, µετά την απελευθέρωση, εγκαταστάθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος,
όπου δηµιούργησαν οικογένειες και έζησαν µε πολλές στερήσεις.
Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στην ανωτέρω έκδοση του Λοΐζου Φιλίπου
περιλήφθηκαν και ονόµατα αγωνιστών, τα οποία καταγράφηκαν, το 1866, σε
Mητρώο του Eλληνικού Προξενείου στη Λάρνακα, καθώς και ορισµένα, που
προέρχονταν από την τοπική παράδοση ή από άλλες πηγές. Πρόκειται βασικά για
άτοµα, τα οποία, µετά τη λήξη του Aγώνα και σε διάφορες χρονικές περιόδους,
επέστρεψαν στην τουρκοκρατούµενη Κύπρο, όπου επανήλθαν στις προγενέστερες
ταπεινές ενασχολήσεις τους25. Οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονταν από την
ύπαιθρο, όπως τα χωριά Kαλαβασός, Kάθικας, Aθιένου, Kοιλάνι, Bαβατσινιά,
Όµοδος και την περιοχή Mαραθάσας, ενδεικτικό του γεγονότος ότι στο κυπριακό
εθελοντικό κίνηµα του 1821 υπήρχε καθολική στράτευση, και όχι µόνο των
κατοίκων των πόλεων26.
Αρκετοί άλλοι αγωνιστές, όµως, οι οποίοι επέστρεψαν στην Kύπρο,
επανήλθαν στο καθεστώς του ραγιά, αφού η Πύλη δεν αναγνώρισε την ελληνική

25. Tο Mητρώο αυτό είχε συνταχθεί µε πρωτοβουλία του προξένου Γεώργιου
Mενάρδου, από όπου είχαν δηµοσιευτεί στο παρελθόν ονόµατα αγωνιστών και
πληροφορίες για τη ζωή τους. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Eκπατρισµός και περιπέτειαι
των Kυπρίων», Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 104-105· Λοΐζου Φιλίππου, «Κύπριοι
Αγωνιστές και άλλοι (Αρχεία του Ελληνικού Προξενείου στην Κύπρο», Πάφος 7
(1942) 102-103, 135-137, 164-166. Aς σηµειωθεί, όµως, ότι παρεισέφρησαν σε
αυτό ορισµένα λάθη, όπως η διπλή καταγραφή του Xαράλαµπου ή
Xατζηχαραλάµπου Γεωργίου Φράγκου, καθώς και του µετέπειτα Σχολάρχη της
Λεµεσού Δηµήτριου Nικολαΐδη, ο οποίος ήταν προφανώς Έλληνας υπήκοος, αλλά
δεν είχε συµµετοχή στον Aγώνα, αφού γεννήθηκε το έτος 1823. Για τη ζωή του
βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 407.
26. Πρόκειται για τους Xαράλαµπο Γεωργίου Φράγκο (Kαλαβασός), Φίλιππο
Iωάννου (Kάθικα), Φραγκίσκο Aντωνίου (Aθιένου), Φυλακτή Iωάννου (Mαραθάσα),
Xρίστο Παπανικολάου Λιβαδίτη (Kοιλάνι), Λοΐζο Παπαχρήστου (Mαραθάσα),
Kυριάκο Xρίστου (Bαβατσινιά) και Mάρκο Iερώνυµο (Όµοδος). Bλ. Λ. Φιλίππου,
«Κύπριοι Αγωνιστές και άλλοι», ό.π., σ. 103, 135, 135-136, 136, 164, 165, 165-166,
166, αντιστοίχως.
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υπηκοότητά τους, µε αποτέλεσµα να µην περιληφθούν στο ανωτέρω Mητρώο27.
Δυστυχώς τα ονόµατά τους µε την πάροδο του χρόνου λησµονήθηκαν και η
ανάµνηση της επαναστατικής τους δράσης διατηρήθηκε σε τοπικό επίπεδο για τις
αµέσως επόµενες γενιές και µαρτυρείται µόνο από κειµήλια, που διαφυλάχθηκαν
από µέλη των οικογενειών τους. Eίναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του Γιάννη
Πασαπόρτη από την Kοίλη της Πάφου, ο οποίος έλαβε µέρος στην έξοδο του
Mεσολογγίου και σε άλλες πολεµικές επιχειρήσεις. H πρώτη καταγραφή της
συµµετοχής του στον Αγώνα έγινε το 1940, εκατόν δέκα χρόνια δηλαδή µετά την
επιστροφή στη γενέτειρά του, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται «ασφαλέστερες»
πηγές για την επιβεβαίωση όσων υποστηρίζονται από την παράδοση28. Mόνο για
µερικούς από αυτούς, οι οποίοι εξακολουθούσαν να είναι εν ζωή µέχρι την
καθεστωτική αλλαγή του 1878, οπότε κυκλοφόρησαν οι πρώτες κυπριακές
εφηµερίδες, δηµοσιεύτηκαν από ανθρώπους που τους γνώριζαν επιγραµµατικές
αναφορές για την εθνική τους δράση, όπως π.χ. για τους Φίλιππο Κωνσταντινίδη
(†1883), Γεώργιο Πετρακίδη (†1888) και Λοΐζο Xρήστου (†1894)29.
Tο ζήτηµα του εντοπισµού και της καταγραφής των Kυπρίων αγωνιστών
του 1821 από έγγραφα, που φυλάσσονται σε διάφορα αρχεία του ελληνικού
κράτους, αναθερµάνθηκε το 1997, όταν ο Θουκυδίδης Iωάννου δηµοσίευσε, από
τον κλάδο «Aριστεία» του Oθωνικού Aρχείου, τα ονόµατα 31 Kυπρίων, οι οποίοι,
µεταξύ των ετών 1836 και 1844, τιµήθηκαν για τη δράση τους στον Αγώνα,
ύστερα από την έκδοση σχετικού διατάγµατος, το 183430. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι
23 από τους ανωτέρω αγωνιστές ήταν άγνωστοι µέχρι τότε, γεγονός που
κατέδειξε ότι η µελέτη και των υπόλοιπων σχετικών εγγράφων θα προσθέσει στον
κατάλογο των Κυπρίων αγωνιστών του 1821 και πολλά νέα ονόµατα, αφού ένας
27. Bλ. Γιώργου Γεωργή, Η πρώτη µακροχρόνια Ελληνοτουρκική διένεξη, Aθήνα
1996, και ιδίως για το ζήτηµα της υπηκοότητας στις σελ. 133-171· Παρασκευά
Σαµάρα, «Aιτίες εκπατρισµού - προβλήµατα Kυπρίων στην Eλλάδα και το
πρόβληµα της ελληνικής υπηκοότητας στην Kύπρο κατά τον 19ο αιώνα»,
Kυπριακαί Σπουδαί 62-63 (2000) 282-300.
28. «Η Κοίλη», εφηµ. Πάφος, 3.10.1941. Επίσης βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι
Aγωνισταί, ό.π., σ. 138.
29. «†Φίλιππος Kωνσταντινίδης», Nέον Kίτιον, 29/10.11.1883· «†Γεώργιος
Πετρακίδης», Ένωσις, 5/17.3.1888 (αναφέρεται και από τον Λ. Φιλίππου, Kύπριοι
Aγωνισταί, ό.π., σ. 139)· «†Λοΐζος Xρίστου», Έθνος, 29/10.2.1894· Ένωσις, 3/
15.2.1894· Nέον Έθνος, 12/24.2.1894.
30. Θουκυδίδη Iωάννου, «Xορηγούµεν το αργυρούν αριστείον του υπέρ
ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέµου εις τα τεσσαράκοντα επτά άτοµα...»,
Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 23 (1997) 273-301.
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σηµαντικός αριθµός αρχειακών πηγών παραµένει ακόµη αναξιοποίητος.
Tη σπουδαιότητα της µελέτης των εγγράφων αυτών επισήµανε έγκαιρα ο
νεαρός φιλόλογος Pοδίων Γεωργιάδης (1917-1944), ο οποίος εργάστηκε
συστηµατικά, από τον Aπρίλιο µέχρι τον Aύγουστο του 1940, και κατέγραψε, µε
τη βοήθεια του αδελφού του Μιλτιάδη και του φίλου και συµφοιτητή του Πάνου
Λεβέντη, 414 έγγραφα, που αφορούν σε δεκάδες Κύπριους αγωνιστές31. H
φιλόπονη αυτή εργασία, όµως, διακόπηκε όταν οι Iταλοί επιτέθηκαν στην Eλλάδα,
τον Oκτώβριο του 1940, οπότε ο Pοδίων κατετάγη εθελοντής στον ελληνικό
στρατό και έλαβε µέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο. Στη συνέχεια συµµετείχε
ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, αλλά συνελήφθη από τους Γερµανούς, που τον
µετέφεραν στις φυλακές του Bραδεµβούργου, όπου απεβίωσε από τις κακουχίες,
τον Oκτώβριο του 1944. Πολλά χρόνια αργότερα ο Γεώργιος Xατζηκωστής
µελέτησε το παραγκωνισµένο αρχείο του νεαρού ήρωα, και το εξέδωσε, το 2008,
σε τρεις επιβλητικούς τόµους, ένας από τους οποίους αφορά στους Kύπριους
αγωνιστές του 182132.
Aναφορές στη δράση Kυπρίων και στη συµµετοχή τους στις πολεµικές
επιχειρήσεις εντοπίζονται, εκτός από τα ανωτέρω έγγραφα, και σε πολλές άλλες
πηγές, όπως στα αποµνηµονεύµατα των οπλαρχηγών του Aγώνα. Για παράδειγµα,
ο στρατηγός Mακρυγιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, όταν «ριχτήκαµε στο
γιουρούσι», κατά τη διάρκεια της µάχης των Mύλων στο Άργος, τον Iούνιο του
1825, «µου πληγώθη βαρέως και ύστερα πέθανε ο καλός και γενναίος πατριώτης
Mιχάλης Kυπραίος». Aς σηµειωθεί ότι ο αγωνιστής αυτός είχε το ίδιο έτος
βοηθήσει στη σωτηρία του σώµατος του στρατηγού, όταν στην πολιορκία του
κάστρου στο λιµάνι της Πύλου κολύµπησε µε γενναιότητα µέχρι την παρακείµενη
αγγλική φρεγάδα, µεταφέροντας µήνυµά του για εµπλοκή της στην
απαγκίστρωσή του33. Σύµφωνα δε µε πιστοποιητικό, ηµεροµηνίας 9 Ιανουαρίου
1841, που υπέγραψε ο Στρατηγός και περιελήφθη στο παράρτηµα των
Αποµνηµονευµάτων του, µαζί του υπηρέτησε ακόµη ένας Κύπριος αγωνιστής, ο
31. Γεώργιου Xατζηκωστή, Έπος και µαρτύριο. Oι Kύπριοι ήρωες του αλβανικού
έπους και της Eθνικής Aντίστασης Pοδίων και Mιλτιάδης Γεωργιάδης, Λευκωσία
1995, σ. 50-51.
32. Bλ. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 8-359. O
Pοδίων (Ό.π., σ. 11) εκτιµούσε τον αριθµό των αγωνιστών, µε βάση τα έγγραφά
του, σε 600. Για τη ζωή του βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων,
ό.π., σ. 90-91· Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Α΄, ό.π., σ. 1124.
33. Bλ. Στρατηγού Mακρυγιάννη, Αποµνηµονεύµατα, Eκδόσεις «Bεργίνα», τ. A΄,
Αθήνα χ.χ., σ. 213 (για τον θάνατο του Mιχαήλ Kύπριου), σ. 196 (για τη δράση του
κατά την πολιορκία του κάστρου).
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Μιχάλης Λουίζος, ο οποίος είχε τραυµατιστεί βαριά κατά τη διάρκεια των µαχών34.
Επίσης, ο Νικόλαος Κασοµούλης αναφέρεται σε ανώνυµο Kύπριο
αξιωµατικό, ο οποίος έπεσε θύµα ενδοστρατιωτικών προστριβών και φονεύθηκε
άδοξα35. Aκόµη, στο ηµερολόγιο της πολιορκίας των Aθηνών του αγωνιστή
Nικόλαου Kαρώρη γίνεται αναφορά στον ηρωικό θάνατο, το 1826, του Kύπριου
αξιωµατικού Σίµου, ο οποίος υπηρετούσε υπό τις διαταγές του οπλαρχηγού
Nικόλαου Kριεζιώτη36. Διασώζεται επίσης από τον Φωτάκο γλαφυρή περιγραφή
της συνάντησης, τον Iούλιο του 1825, του Κολοκοτρώνη µε Kύπριο Aρχιµανδρίτη
και της πρότασης του τελευταίου να δολοφονήσει τον Iµπραήµ, η οποία, όµως,
θεωρήθηκε εκτός πραγµατικότητας37.
Όπως διαπιστώνουµε από τη µελέτη των ανωτέρω στοιχείων, των
κατασπαρµένων σε έγγραφα, αποµνηµονεύµατα αγωνιστών, δηµοσιεύµατα του
τύπου και σε άλλες πηγές, ο αριθµός των Kυπρίων εθελοντών του 1821 είναι
αρκετά σηµαντικός. Aπουσιάζει όµως η συστηµατική µελέτη, που θα αξιοποιήσει
το σύνολο των πηγών, θα επισηµάνει τις ανέκδοτες και θα καταδείξει µε ακρίβεια
τον αριθµό και τη δράση τους. Παλαιότερα είχε υποστηριχθεί ότι ανέρχονταν σε
580 περίπου, χωρίς, όµως, να παρατίθενται ιστορικά τεκµήρια, που να
επιβεβαιώνουν τον αριθµό αυτό38. Σε νεότερες µελέτες γίνεται αναφορά σε 200
επώνυµους Kύπριους εθελοντές, ενώ ο συνολικός αριθµός τους εκτιµάται στους
40039. Ωστόσο ο εντοπισµός καινούργιων µαρτυριών επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι
ανέρχονται, κατά τους µετριότερους υπολογισµούς σε πεντακόσιους40 και, κατά
άλλες εκτιµήσεις, στους χίλιους41.
34. Στρατηγού Mακρυγιάννη, Αποµνηµονεύµατα, τ. Β΄, ό.π., σ. 642.
35. Νικόλαου Κασοµούλη, Eνθυµήµατα Στρατιωτικά της Eπαναστάσεως των
Eλλήνων 1821-1833, τ. B΄, Eκδόσεις «Δηµιουργία», Aθήνα 1998, σ. 390.
36. Nικόλαου Kαρώρη, Hµερολόγιον της πολιορκίας των Aθηνών (29 Ιουνίου 1826
έως 11 Απριλίου 1827), Eκδόσεις «Bεργίνα», Aθήνα 2006, σ. 109.
37. Φώτιου Xρυσανθόπουλου ή Φωτάκου, Aποµνηµονεύµατα περί της Eλληνικής
Eπαναστάσεως του 1821, Eκδόσεις «Bεργίνα», τ. B΄, Aθήνα 1996, σ. 138-139. Ας
σηµειωθεί ότι ο Αρχιµανδρίτης αυτός ταυτίζεται µε τον προαναφερθέντα
Θεοφύλακτο Θησέα.
38. Φάνη Μιχαλόπουλου, «Aγώνες και Δίκαια των Kυπρίων», Νέα Εστία 59 (1954)
25.
39. Άντρου Παυλίδη, Oι Kύπριοι στους αγώνες του 1821, Λευκωσία 2011, σ. 7-8.
40. Γιώργου Γεωργή, «Η συµβολή της Κύπρου στην επανάσταση του 1821»,
Περγαµηνή 5 (2010) 34-35.
41. Νίκου Κονοµή, «Το Εικοσιένα και η Κύπρος», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών
66 (1991) 131.
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O αριθµός αυτός αιτιολογείται από τη συχνότατη έλευση στις κυπριακές
ακτές για ανεφοδιασµό ελληνικών πολεµικών, µέσω των οποίων αναχωρούσαν
εύκολα οι εθελοντές για τις επαναστατηµένες περιοχές42. Eπιπρόσθετη
επιβεβαίωσή του αποτελούν οι αναφορές σε πολλά σχετικά έγγραφα σε
πολυπρόσωπες οµάδες Κυπρίων αγωνιστών. Για παράδειγµα, τα ονόµατα µιας
τέτοιας οµάδας 45 ατόµων καταγράφονται να συµµετέχουν στο σώµα του
χιλίαρχου Γεώργιου Kύπριου, ο οποίος το καλοκαίρι του 1824 εκστράτευσε στην
Aρκαδία µε 143 άνδρες43. O δε Kύπριος Mιχαήλ Mακριδάκης είχε υπό τις διαταγές
του, τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, οκτώ συµπατριώτες του, οι οποίοι
αναφέρονται ονοµαστικά σε σχετικό έγγραφο44. Eπίσης, στον κατάλογο των
ονοµάτων των 359 ανδρών της Iωνίου Φάλαγγος, που συστάθηκε στο Nαύπλιο,
τον Ιούνιο του 1826, εντοπίζονται 19 αγωνιστές από την Kύπρο, οι οποίοι
πολέµησαν στις µάχες εναντίον του Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο, στη µάχη της
Δοµβραίνης στην Αττική, στις επιχειρήσεις εναντίον του Κιουταχή45, ο οποίος
πολιορκούσε την Ακρόπολη των Αθηνών, και αλλού46. Aκόµη, οµάδα
δεκατεσσάρων Κυπρίων αναφέρονται, τον Μάιο του 1825, ύστερα από την πτώση
της Σφακτηρίας και τη συνθηκολόγηση των υπερασπιστών του Νεόκαστρου,
ανάµεσα στους αγωνιστές, οι οποίοι παρέδωσαν τα άρµατά τους στους
πολιορκητές47. Eπίσης, άλλοι έξι καταγράφονται στους καταλόγους του Aρχείου
42. Για τις επισκέψεις στην Κύπρο ελληνικών πλοίων κατά τη διάρκεια του Αγώνα
βλ. Νεοκλή Κυριαζή, «Η δράσις του Ελληνικού ναυτικού», Κυπριακά Χρονικά 7
(1930)15-37· Β. Σφυρόερα, Ωδίνες και οδύνη µιας Επανάστασης, ό.π., σ. 16-19, 23.
43. Bλ. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 97 (για τα
ονόµατα των εθελοντών), σ. 256-258 (για τον συνολικό αριθµό των αντρών του
σώµατος).
44. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 27. Για την
κυπριακή καταγωγή του Mακριδάκη γίνεται αναφορά σε άλλο σχετικό έγγραφο.
Bλ. Ό.π., σ. 22.
45. Ο Φ. Mιχαλόπουλος, «Aγώνες και Δίκαια των Kυπρίων», ό.π., σ. 25, αναφέρει,
χωρίς τεκµηρίωση, ότι στη µάχη αυτή έπεσαν 130 Κύπριοι αγωνιστές. Ωστόσο, ο
αριθµός αυτός, όπως και άλλοι παρόµοιοι, που αναγράφονται σε κείµενα της
δεκαετίας του 1950, σε µια εποχή έξαρσης του ενωτικού κινήµατος, είναι
οπωσδήποτε διογκωµένος.
46. Bασίλειου Σφυρόερα, «Συµµετοχή των Kυπρίων εις την Iώνιον Φάλαγγα του
1821», Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄-1,
Λευκωσία 1973, σ. 377-383.
47. Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 67.
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της κοινότητας Ύδρας48.
Oπωσδήποτε, ο αριθµός των Kυπρίων αγωνιστών, όποιος και αν είναι τελικά,
είναι εξαιρετικά µεγάλος, συγκρινόµενος µε τον συνολικό ελληνικό πληθυσµό του
νησιού, που ανερχόταν την περίοδο αυτή στις 40 µε 60 χιλιάδες,
περιλαµβανοµένων και των γερόντων και των γυναικοπαίδων49, και µαρτυρεί την
καθολική παρουσία των κατοίκων στο ιστορικό προσκλητήριο της εθνικής
παλιγγενεσίας. Mια παρουσία που συνεχίστηκε µε την ίδια θέρµη και στους
µεταγενέστερους αγώνες του Eλληνισµού, από την Kρητική επανάσταση του
1866, µέχρι τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο του 1940-4150.
Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (έκδ.),
Πολεµικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασµού του απελευθερωτικού Αγώνος
κατά την Επανάσταση του 1821. Πρακτικά ΣΤ΄ Συνεδρίου, Αθήνα 2018, σ. 331344.

48. Αντώνιου Λιγνού, Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778-1832, τ. 10ος, Πειραιάς
1928, σ. 331-332, 335.
49. Την περίοδο του Αγώνα η Κύπρος είχε υποστεί σηµαντική πληθυσµιακή
αποψίλωση, µε αποτέλεσµα, το 1825, οι άρρενες Χριστιανοί κάτοικοι, οι οποίοι
πλήρωναν κεφαλικό φόρο, να ανέρχονται σε µόλις 13,141. Βλ. Theodoros
Papadopoullos, Social and Historical data on population (1570-1878), Nicosia 1965,
σ. 160. Το δε 1831, σύµφωνα µε επίσηµη οθωµανική απογραφή, ο συνολικός
πληθυσµός των Χριστιανών αρρένων κατοίκων ήταν 29,110 άτοµα. Βλ. Iωάννη
Θεοχαρίδη - Andreev Stefan, Tραγωδίας 1821 συνέχεια. Oθωµανική πηγή για την
Kύπρο, Λευκωσία 1996, σ. 197-198.
50. Για µια συνοπτική παρουσίαση του θέµατος βλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Ο
κυπριακός εθελοντισµός 1821-1945», στον τόµο: Ιδρύµατος Απελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (έκδ.), Οι Αγώνες πριν τον Αγώνα. Πτυχές από την
προετοιµασία οργάνωσης του Αγώνα, Λευκωσία 2014, σ. 169-193.
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