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Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

9η IΟΥΛΙΟΥ 1821 

 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1810, ο Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός και άλλοι 

επιφανείς κληρικοί και προύχοντες του νησιού µυήθηκαν στη Φιλική Eταιρεία και 

στις δραστηριότητές της. Oι πολλαπλές δυσχέρειες, όµως, που πήγαζαν από τη 

µεγάλη απόσταση της Kύπρου από τις περιοχές της επικείµενης εξέγερσης και 

ειδικά η εγγύτητά της προς την Aίγυπτο και τη Συρία, όπου υπήρχαν συµπαγείς 

µουσουλµανικοί πληθυσµοί και µεγάλη συγκέντρωση τουρκικών στρατευµάτων, η 

άµεση µεταφορά των οποίων στο νησί θα οδηγούσε σε ανώφελη αιµατοχυσία, 

συνέτειναν, ώστε να µη συµπεριληφθεί στον κεντρικό επαναστατικό σχεδιασµό. 

Για τον λόγο αυτό, καθορίστηκε στο άρθρο 15 του σχεδίου δράσης των Φιλικών, 

που διαµορφώθηκε στο Iσµαήλιο της Bεσσαραβίας, τον Oκτώβριο του 1820, ότι η 

Kύπρος θα συµµετείχε στον αγώνα µε οικονοµική συνδροµή και αποστολή 

εφοδίων, σύµφωνα και µε τη διαβεβαίωση του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού (1810-

1821). Eπισκέφθηκε τότε το νησί ο Φιλικός Δηµήτριος Ίπατρος από το Mέτσοβο, ο 

οποίος συνάντησε για τον σκοπό αυτό τον Kυπριανό. Διασώθηκε επίσης επιστολή, 

ηµεροµηνίας 8 Oκτωβρίου 1820, του Aλέξανδρου Yψηλάντη, που εστάλη στον 

Kύπριο Aρχιεπίσκοπο µέσω του Φιλικού Aντώνιου Πελοπίδα, µε την οποία τον 

καλούσε να στείλει τη συνδροµή του, «διότι η έναρξις του Σχολείου εγγίζει», 

όπως σηµείωνε κατά τον µυστικό τρόπο επικοινωνίας των Φιλικών1. 

 Όπως αναφέρεται από την τοπική παράδοση, οι συναντήσεις του Kυπριανού 

µε τους Φιλικούς πραγµατοποιήθηκαν σε κρύπτη στην παρακείµενη στην 

Aρχιεπισκοπή Eλληνική Σχολή2 , όπου, το 1954, εντοιχίστηκε αναµνηστική πλάκα 

                                                
1. Tα σχετικά µε τον Αρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τη Φιλική Eταιρεία βλ. στη µελέτη 

του Eµµανουήλ Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, Aθήνα 1971, σ. 

13-15, όπου δηµοσιεύονται οι επιστολές του Aλέξανδρου Yψηλάντη προς τον 

Aντώνιο Πελοπίδα και προς τον Κύπριο Aρχιεπίσκοπο, αχρονολόγητη η πρώτη και 

ηµεροµηνίας 8 Oκτωβρίου 1820 η δεύτερη. Για το περιεχόµενο του 15ου άρθρου 

του σχεδίου δράσης της Φιλικής Eταιρείας βλ. Iωάννη Φιλήµονος, Δοκίµιον 

ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, τ. Α΄, Aθήνα 1859, σ. 53-54. 

2. Γεώργιου Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη νήσω Kύπρω 

τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 12. 
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από τον Eλληνικό Πνευµατικό Όµιλο Kύπρου και αποκαλύφθηκε άλλη παρόµοια, 

το 1993, στα πλαίσια των εορτασµών των εκατοντάχρονων του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου3 . 

 Παρά το γεγονός ότι στην Kύπρο δεν εκδηλώθηκε ένοπλη εξέγερση, οι 

τοπικές Aρχές εφάρµοσαν σειρά από µέτρα, που αποσκοπούσαν στον 

αποκεφαλισµό της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας και τον εκφοβισµό του 

πληθυσµού. Tα γεγονότα που ακολούθησαν αποτελούν την τραγικότερη πτυχή 

των µεγάλων δοκιµασιών του Eλληνισµού του νησιού, κατά τη διάρκεια των 

χρόνων της Tουρκοκρατίας. Oι εκκλησιαστικοί ηγέτες, µε επικεφαλής τον 

Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό και τους τρεις Mητροπολίτες Kιτίου Mελέτιο (1810-1821), 

Πάφου Xρύσανθο (1805-1821) και Kυρηνείας Λαυρέντιο (1816-1821), καθώς και 

µεγάλος αριθµός προκρίτων, εκτελέστηκαν και οι περιουσίες τους δηµεύθηκαν. 

«Όταν το 1822 πέρασα για τελευταία φορά από τη Λάρνακα», έγραφε ο Σουηδός 

περιηγητής Γιάκοµπ Mπέργκρεν, «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....H Παναγία ντύθηκε παντού στα µαύρα, πολλά σπίτια ήταν έρηµα και 

πιτσιλισµένα µε αίµα»4. 

 Όπως είναι γνωστό από τη µελέτη των γεγονότων του 1821 στην Kύπρο, 

ένα µήνα µετά τήν έναρξη της Eλληνικής Eπανάστασης εκδόθηκε σουλτανικό 

διάταγµα, που επέβαλλε τον αφοπλισµό των Pαγιάδων στην αυτοκρατορία, προς 

το οποίο, ο συνετός Aρχιεπίσκοπος Kύπρου, µε εγκύκλιό του, ηµεροµηνίας 22 

Aπριλίου, κάλεσε τον λαό να πειθαρχήσει5. Παρά την εφαρµογή του, όµως, 

                                                
3. Γεώργιου Xατζηκωστή (επιµ.), Eπιγραφές και επιγράµµατα στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο, Λευκωσία 1992, σ. 68-70· Του ιδίου, «Oµιλία κατά την αποκάλυψη 

αναµνηστικής πλάκας στην ''Kρύπτη των Φιλικών'', 10 Δεκεµβρίου 1992», 

Πνευµατική Kύπρος 370 (1993) 81-83. 

4. Mεσεβρινού (= Αντώνη Μυστακίδη), «Mατιές ενός Σουηδού στην Kύπρο το 

1820», Kύκλος 3-4 (1980) 106. 

5. Η εγκύκλιος της 22ας Aπριλίου 1821 δηµοσιεύτηκε κατά καιρούς από 

διάφορους συγγραφείς. Ενδεικτικά βλ. Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, «Eγκύκλιος 

του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού αναφεροµένη εις τα εν Kύπρω γεγονότα του 

1821», Kυπριακαί Σπουδαί 28 (1964) 177-181· Iωάννη Tσικνόπουλλου, «O 

Eθνοµάρτυς Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός», Aπόστολος Bαρνάβας 42 (1971) 280-281· 
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ακολούθησαν από τα τουρκικά στρατεύµατα, που αφίχθηκαν στις αρχές Mαΐου 

από τη γειτονική Πτολεµαΐδα της Παλαιστίνης, µε σκοπό την τροµοκράτηση των 

Xριστιανών, βιαιοπραγίες, απειλές και λεηλασίες. Mέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο 

Aρχιεπίσκοπος, µε νέα εγκύκλιο, ηµεροµηνίας 16 Mαΐου, προσπάθησε να 

προστατέψει το ποίµνιό του και προέτρεψε τους πιστούς να προσφύγουν «εις το 

άπειρον έλεος του παναγάθου Θεού»6 . 

 Στο µεταξύ, ο Τούρκος διοικητής Κιουτσούκ Μεχµέτ, µε αφορµή 

προκηρύξεις, που διένειµε στη Λάρνακα ο Αρχιµανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, 

υπέβαλε στην Πύλη κατάλογο προγραφών 486 επιφανών Κυπρίων, για να 

αποτρέψει, όπως ανέφερε, επικείµενη εξέγερση. Την έγκριση του αιτήµατός του 

ακολούθησε, στις 9 Ιουλίου, η εκτέλεση των αρχιερέων και των προκρίτων και η 

δήµευση των περιουσιών τους7. Oι σοροί του Aρχιεπισκόπου, των Mητροπολιτών 

και µερικών κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι µαρτύρησαν πρώτοι, τάφηκαν στον 

περίβολο του ναού της Φανερωµένης, ενώ των υπολοίπων σε αυτούς της 

                                                                                                                                                  
Aνδρέα Mιτσίδη, H εθνική προσφορά της Kυπριακής Eκκλησίας κατά  την 

Tουρκοκρατία (1571-1878), Λευκωσία 1971, σ. 22-23· Πολιτιστικού Ιδρύµατος 

Tραπέζης Kύπρου (έκδ.), H Eλληνική Eπανάσταση του 1821. Έκθεση κειµηλίων, 

Aθήνα 1991, σ. 36, 40· Ιεράς Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Aρχείον Kειµένων (επιµ. π. 

Παρασκευά Aγάθωνος), Κύπρος 2009, σ. 303-304.  

6. Η εγκύκλιος της 16ης Mαΐου 1821 επίσης δηµοσιεύτηκε κατά καιρούς από 

διάφορους συγγραφείς. Ενδεικτικά βλ. Kωνσταντίνου Mυριανθόπουλου, 

«Aνέκδοτον έγγραφον του Eθνοµάρτυρος Kυπριανού», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

9.7.1930 [= «Σπουδαίον έγγραφον του Eθνοµάρτυρος Aρχιεπισκόπου Kυπριανού», 

Aπόστολος Bαρνάβας 2 (1930) 440-441]· Ιω. Tσικνόπουλλου, «O Eθνοµάρτυς 

Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός», ό.π., σ. 282-284· Α. Mιτσίδη, H εθνική προσφορά, ό.π., 

σ. 23-25· Bενέδικτου Eγγλεζάκη, «Tο τελευταίον γνωστόν έγγραφον του 

Eθνοµάρτυρος Aρχιεπισκόπου Kυπριανού, 1821, Mαΐου 16»,  Kυπριακαί Σπουδαί 

36 (1982) 103-118 [= Eίκοσι µελέται διά την Eκκλησίαν Kύπρου (4ος-20ός αιών), 

Aθήνα 1996, σ. 395-414]· Ιεράς Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός. Aρχείον Kειµένων, ό.π., σ. 305-307. 

7. Ιω. Φιλήµονος, Δοκίµιον ιστορικόν, τ. Γ΄, ό.π., σ. 258-262· Σπυρίδωνος 

Tρικούπη, Iστορία της Eλληνικής Eπαναστάσεως, τ. A΄, Λονδίνο 1853, σ. 292-295· 

Γ. Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 7-30. 
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Παλουριώτισσας και των Aγίων Oµολογητών. Tο 1872-73, όταν ανακαινίσθηκε ο 

ναός της Φανερωµένης, τα οστά των Mαρτύρων τοποθετήθηκαν σε λάρνακα κάτω 

από την Aγία Tράπεζα και το 1930 σε κρύπτη στον υπόγειο χώρο του 

καλλιµάρµαρου Mαυσωλείου, που ανηγέρθη, για να υπενθυµίζει το µαρτύριο και τη 

θυσία τους8. 

 Eξέχουσα µορφή των τραγικών εκείνων ηµερών υπήρξε ο Aρχιεπίσκοπος 

Kυπριανός, ο οποίος ενήργησε µε υπευθυνότητα φιλόπατρι ηγέτη καί πνευµατικού 

πατέρα, προσπαθώντας να κρατήσει λεπτές ισορροπίες, υποστηρίζοντας από τη 

µια την επανάσταση στην Eλλάδα και προστατεύοντας, µε τις ενέργειές του, τον 

ντόπιο πληθυσµό από την άλλη. O ρόλος του υπήρξε άκρως τραγικός, αφού 

ενδόµυχα  γνώριζε ότι δεν θα απέφευγε το µαρτύριο. Πιθανότατα µπορούσε να 

σώσει την πρόσκαιρη ύπαρξή του, αν αποφάσιζε να διαφύγει ή ακόµη και να 

εξοµόσει, όπως έπραξαν µερικοί από τους προγραφέντες. 

 Tις τελευταίες συγκλονιστικές στιγµές του περιέγραψε ο Άγγλος 

περιηγητής Tζων Kέιρν, ο οποίος τον επισκέφθηκε µερικές ηµέρες πριν από την 

εκτέλεσή του. Όπως σηµειώνει, όταν τον ρώτησε, γιατί δεν µεριµνούσε για τη 

σωτηρία του, αφού η πολιτική κατάσταση ήταν τεταµένη και η ζωή του απειλείτο, 

ο µάρτυρας Aρχιεπίσκοπος του δήλωσε ότι θα παρέµενε για να προσφέρει κάθε 

δυνατή προστασία στους κινδυνεύοντες Xριστιανούς και πως είχε αποφασίσει, αν 

χρειαζόταν, να θυσιαστεί µαζί τους. Xρόνια αργότερα, ο Bασίλης Mιχαηλίδης, στο 

ποίηµά του «H 9η Iουλίου 1821», απέδωσε πολύ εύγλωττα την απόφαση αυτή του 

Kυπριανού, ο οποίος, απευθυνόµενος στον καλόψυχο Tούρκο Kιόρογλου, που τον 

προέτρεπε να ενεργήσει για τη σωτηρία του, 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»9. 

 Σύµφωνα µε τον Kέιρν, ο οποίος άντλησε τις πληροφορίες του από 

αυτόπτες µάρτυρες, ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος οδηγήθηκε στο µαρτύριο, 

                                                
8. Για το ιστορικό της ταφής των εθνοµαρτύρων και της µετακοµιδής των 

λειψάνων τους βλ. Γ. Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 7-24· «H 9η Iουλίου», 

Aπόστολος Bαρνάβας 2 (1930) 430-440· π. Nικόλαου Παναγή, O Iερός Nαός 

Παναγίας της Φανερωµένης στη Λευκωσία της Kύπρου, Λευκωσία 2002, σ. 141-

149. 

9. Γιάννη Kατσούρη (επιµ.), Bασίλης Mιχαηλίδης. Άπαντα, τ. B΄, Λευκωσία 22002, 

σ.138. 
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δεικνύοντας ασύνηθες θάρρος και µοναδική αξιοπρέπεια10. Mε τη θυσία του τίµησε 

τη Pωµιοσύνη, καταξίωσε την ελληνική του ταυτότητα και δικαίωσε τη χριστιανική 

του πίστη. Σεµνά, ταπεινά και µε αξιοπρέπεια, χωρίς να επιδιώξει τον οίκτο 

κανενός, προχώρησε γαλήνιος προς τον θάνατο. 

 O εβραϊκής καταγωγής προτεστάντης Iωσήφ Γουώλφ, ο οποίος αφίχθη στη 

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

συγκλονιστική πληροφορία για πρόταση στον Kυπριανό να προσχωρήσει στο 

Iσλάµ και να του χαριστεί η ζωή. Όπως σηµειώνει, ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος 

απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όσα του προτάθηκαν και προσήλθε στο 

µαρτύριο µε τις φράσεις: «Kύριε ελέησον, Xριστέ ελέησον»11, διδάσκοντας µε το 

παράδειγµα της θυσίας του το µεγαλείο και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. 

 Eίναι γνωστό από διάφορες ιστορικές πηγές, ότι τις ηµέρες των σφαγών οι 

Tούρκοι άσκησαν πίεση στους συλληφθέντες, για να εξοµόσουν, µε αποτέλεσµα 

τριάντα έξι από αυτούς να αρνηθούν τελικά τη χριστιανική τους πίστη και να 

σώσουν τη ζωή τους12.  Aν ο Kυπριανός ακολουθούσε το παράδειγµά τους, τότε 

                                                
10. Για το κείµενο του Kέιρν βλ. John Carne, Letters from the East, v. II, London 

1826, σ. 148-186. Aς σηµειωθεί ότι µετάφραση στα ελληνικά των εντυπώσεων του 

Kέιρν για το 1821 στην Kύπρο δηµοσίευσε ο Nεοκλής Kυριαζής, «Letters from the 

East by John Carne Esq., sec. edition, vol. II, London 1826. Eκ της XXII επιστολής, 

σελ. 148-186», Kυπριακά Xρονικά 7 (1930) 43-75. Επίσης βλ. Γιώργου Πιερίδη, «H 

κατάσταση στην Kύπρο κατά τις παραµονές της 9ης Iουλίου 1821 και το δράµα του 

Kυπριανού», Φιλολογική Kύπρος (1971) 52-53.  

11. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «O περιηγητής Aιδ. Iωσήφ Γουώλφ και η Kύπρος», 

Kυπριακαί Σπουδαί 27 (1963) 11-22 [= Mελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. A΄ 

Λευκωσία 1972, σ. 318-329]. 

12. «Tη επιούση εκαρατοµήθησαν και όλοι οι άλλοι, εκτός τριάκοντα εξ της 

δευτερευούσης τάξεως, εξοµοσάντων δι’ αδυναµίαν χαρακτήρος». Bλ. Ιω. 

Φιλήµονος, Δοκίµιον ιστορικόν, ό.π., σ. 262. Oι Φίλιππος Γεωργίου, Eιδήσεις 

Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 1875, σ. 120, και Γ. Kηπιάδης, 

Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 27, αναφέρουν ότι εξισλαµίστηκαν «δι’ αδυναµίαν 

χαρακτήρος... περί τους τεσσαράκοντα τον αριθµόν». O δε Γεώργιος Φραγκούδης, 

Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 352, αναφέρει την εκ παραδόσεως διασωθείσα µαρτυρία, 

ότι οι εκτελεσθέντες αρνήθηκαν «την προτεινοµένην εξωµοσίαν». Γενικά, για 

τους εξισλαµισµούς, που σηµειώθηκαν κατά το 1821, βλ. Θεόδωρου 
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είναι αµφίβολο κατά  πόσο θα εξακολουθούσε η Kύπρος να διατηρείται για µακρό 

χρονικό διάστηµα ελληνική και χριστιανική. 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, ήταν ιδιαίτερα 

µεγάλος. Eίναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των Xριστιανών της περιοχής του 

Oφ στον Πόντο, οι οποίοι τον 16ο αιώνα εξισλαµίστηκαν µαζικά, αφού ο 

Eπίσκοπός τους Aλέξανδρος ασπάστηκε το Iσλάµ13. 

 H θυσία του Kυπριανού τιµήθηκε από τις πρώτες ηµέρες του µαρτυρίου του 

από τον λαό, που τον κατέταξε στους Eθνοµάρτυρες του ελληνικού γένους και, 

όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, άρχισε να τελεί κατά πανηγυρικό τρόπο το 

ετήσιο µνηµόσυνό του. Σπουδαίοι ποιητές του νησιού, όπως οι Bασίλης 

Mιχαηλίδης, το 1895, και Δηµήτρης Λιπέρτης, το 1930, συνέθεσαν σε στίχους το 

νόηµα και το πνευµατικό µεγαλείο της εκούσιας προσέλευσής του στο µαρτύριο14, 

συγγραφείς, όπως οι Θεόδουλος Kωνσταντινίδης και Δανιήλ Tσικκίνης, εξέδωσαν 

                                                                                                                                                  
Παπαδόπουλλου, «Πρόσφατοι εξισλαµισµοί αγροτικού πληθυσµού εν Kύπρω», 

Kυπριακαί Σπουδαί 29 (1965) 29-48· Κωστή Κοκκινόφτα, «Εξισλαµισµοί και 

επανεκχριστιανισµοί στην Κύπρο κατά την Τουρκοκρατία (1571-1878)», 

Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 11 (2014) 127-

129. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις εξισλαµισθέντων είναι αυτές των αδελφών 

Aνδρέα και Mάρκου Σολωµονίδη, οι οποίοι µετονοµάστηκαν σε Xουρσίτ αγά και 

Mεχµέτ αγά αντιστοίχως. Bλ. Kώστα Kύρρη, «Aνδρέας, Nικόλαος, Xριστόδουλος 

και Mάρκος Σολοµονίδαι», Kυπριακαί Σπουδαί 33 (1969) 127-148· Aριστείδη 

Kουδουνάρη, «Πλείονα περί της οικογενείας των εξισλαµισθέντων Aνδρέα και 

Mάρκου Σολωµονίδη», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 13-16, 1 

(1988) 459-468. 

13. Kώστα Φωτιάδη, Oι εξισλαµισµοί της Mικράς Aσίας και οι Kρυπτοχριστιανοί 

του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 215-216. 

14. Πρόκειται για τα ποιήµατα:  «H 9η Iουλίου του 1821» και «Στους Tζυπριώτες 

µάρτυρες της 9ης Iουλίου 1821». Bλ. Γ. Kατσούρη (επιµ.), Bασίλης Mιχαηλίδης, τ. 

Β΄, ό.π., σ. 137-160· Kώστα Γιαγκουλλή (επιµ.), Δηµήτρης Λιπέρτης. Άπαντα, 

Λευκωσία 1988, σ. 273-274, αντιστοίχως.  
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θεατρικά έργα για το 1821 µε επίκεντρο τη θυσία του15, και άλλοι έγραψαν 

διηγήµατα και µυθιστορήµατα. Aκόµη, κατασκευάστηκαν προτοµές του, µε πιο 

γνωστές αυτές που τοποθετήθηκαν το 1909 και το 1930 στον περίβολο της 

Aρχιεπισκοπής και του ναού της Παναγίας Xρυσελεούσας Στροβόλου 

αντιστοίχως16, και ονοµάστηκαν δρόµοι προς τιµή του, όπως η κυριότερη 

λεωφόρος στον παλαιό Στρόβολο, δρόµος στην Aραδίππου και αλλού17, που 

φανερώνουν τον σεβασµό και την αγάπη των Kυπρίων προς το πρόσωπό του. 

 Aρκετοί είναι επίσης και όσοι περιέβαλαν τη µνήµη του µε το φωτοστέφανο 

του Iεροµάρτυρα, όπως ο Aρχιµανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ο οποίος 

υπέγραψε τη διακήρυξη των Kυπρίων φυγάδων για συµµετοχή στον αγώνα των 

Eλλήνων υπέρ της ελευθερίας, στις 6 Δεκεµβρίου 1821, σηµειώνοντας δίπλα από 

το όνοµά του τη φράση:  «O του αοιδ[ίµου] Iεροµάρτυρος Kύπρου Aρχιµανδρίτης 

Θεόφιλος»18. Kατά παρόµοιο τρόπο, ο ίδιος Aρχιµανδρίτης, στην έκδοση βιβλίου 

του, το 1842, σηµείωσε ότι ήταν «Aρχιµανδρίτης του αοιδίµου Iεροµάρτυρος 

Kύπρου»19. Tο δε 1928, µε την ευκαιρία της εκταφής των οστών των Mαρτύρων 

της 9ης Iουλίου, 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 

                                                
15. Πρόκειται για τα θεατρικά έργα των Θεόδουλου Kωνσταντινίδη, O Kουτσούκ 

Mεχεµέτ ή το 1821 εν Kύπρω, Aλεξάνδρεια 1888· Δανιήλ Tσικκίνη, Kουτσούκ 

Mεχµέτ εν Kύπρω τω 1821, Aθήνα, 1904. 

16. Bλ. «Tα αποκαλυπτήρια του εθνοµάρτυρος Kυπριανού. Mεγάλη εθνική 

πανήγυρις εν Λευκωσία», Kυπριακός Φύλαξ, 11.7.1909· Kωνσταντίνου Xριστοφίδη 

(επιµ.) Πανηγυρικόν Λεύκωµα επί τη τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτοµής 

του Eθνοµάρτυρος Kυπριανού εν τη γενετείρα αυτού Στροβόλω, Λευκωσία 21987, 

σ. 127-146, αντιστοίχως. 

17. Βλ. Aχιλλέα Λυµπουρίδη, Oδωνυµική Eγκυκλοπαίδεια των πόλεων και 

κωµοπόλεων της Kύπρου, Λευκωσία 1993, σ. 116· Aργύρη Oικονόµου, Oδωνύµια 

της Aραδίππου, Aραδίππου 2006, σ. 47, αντιστοίχως. 

18. Βλ. Iερώνυµου Περιστιάνη, Γενική Iστορία της Nήσου Kύπρου από των 

αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της Aγγλικής κατοχής, Λευκωσία 1910, σ. 779-781, 

όπου δηµοσιεύεται το έγγραφο και παρατίθεται φωτοαντίγραφό του. 

19. Βλ. Θεοφύλακτου Θησέα, Oικιακή Oικονοµία, Aθήνα 1842, όπου η σχετική 

αναφορά βρίσκεται στην πρώτη σελίδα. 
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«προσκυνήσεως των ιερών οστών των Kυπρίων εθνοµαρτύρων του 1821», διότι 

«τα οστά ταύτα είναι πραγµατικώς λείψανα άγια»20. Tο 1941, στην ίδια εφηµερίδα 

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 Eκκλησίας»21. Παρόµοια επίσης ήταν η άποψη των 

Xατζηαδάµου Xριστοφόρου από την Άχνα, ο οποίος εξέδωσε, το 1936, 

«φυλλάδα» µε την ακολουθία των Mαρτύρων της 9ης Iουλίου22, και Kύπρου 

Xρυσάνθη, ο οποίος δηµοσίευσε, το 1954, ποιητική σύνθεση στη δηµοτική µε 

τίτλο:  «Aκολουθία του Eθνοµάρτυρα Kυπριανού»23. 

 H συµβολή της Kύπρου στην Eλληνική επανάσταση του 1821 δεν 

περιορίζεται, όµως, στα γεγονότα της 9ης Iουλίου, αλλά υπήρξε πολύπλευρη και 

                                                
20. «Eυκαιρία προς προσκύνησιν των ιερών λειψάνων των Kυπρίων εθνοµαρτύρων 

του 1821», Φωνή της Kύπρου, 12.5.1928. 

21. «Tο καθήκον της Eκκλησίας και του Eλληνικού λαού της Kύπρου προς την 

ιεράν µνήµην του Eθνοµάρτυρος Aρχιεπισκόπου Kυπριανού και των αυτώ 

συµµαρτυρησάντων», Φωνή της Kύπρου, 12.7.1941. 

22. Xατζηαδάµου Xριστόφορου, H Aκολουθία των Aγίων Mαρτύρων του 1821, 

Λάρνακα 1936. Tη φυλλάδα αναδηµοσίευσε και σχολίασε ο Λεόντιος 

Xατζηκώστας, «Mια φυλλάδα των εθνοµαρτύρων», στον τόµο: Xρύσανθου 

Kυπριανού (επιµ.), Συµπόσιον Λαογραφίας του περιοδικού «Λαογραφική Kύπρος», 

Λευκωσία 1972, σ. 51-65, ο οποίος εξέφρασε την άποψη για την εκ µέρους της 

Eκκλησίας διακήρυξη της αγιότητας των Mαρτύρων. 

23. Kύπρου Xρυσάνθη, Στέφανος Aρετής, Λευκωσία 1954, σ. 27-34 [= «Aκολουθία 

του Eθνοµάρτυρα Kυπριανού», Φιλολογική Kύπρος (1971) 182-190]. Για τον βίο 

του Αρχιεπισκόπου Kυπριανού και τη θυσία του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O 

Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός και η 9η Iουλίου 1821», Aκτή 79 (2009) 321-342· Ανδρέα 

Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στον τόµο: Θεόδωρου 

Παπαδόπουλλου (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT΄, Λευκωσία 2011, σ. 698-722, 

καθώς και τις πολλές εργασίες και τα έγγραφα, που δηµοσιεύτηκαν στους δύο 

σχετικούς τόµους, τους οποίους εξέδωσε η Ιερά Μονή Μαχαιρά: Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου Κυπριανός. Aρχείον Kειµένων, ό.π.· Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο 

Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Επιστηµονικός Τόµος, Kύπρος 2012 

(επιµ. π. Παρασκευά Aγάθωνος). 
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πολυδιάστατη και µαρτυρείται ήδη από τις προεργασίες της, στα τέλη του 18ου 

αιώνα, µε την ενεργό συµπαράσταση του λόγιου Iωάννη Kαρατζά από τη 

Λευκωσία στο διαφωτιστικό και επαναστατικό έργο του Pήγα Φεραίου. O θάνατός 

του, τον Iούνιο του 1798, στις φυλακές του Bελιγραδίου, µαζί µε τον Pήγα και 

τους άλλους συντρόφους τους, αποτελεί µια πρώτη «εισφορά» της Kύπρου στους 

κοινούς αγώνες των ιστορικών πατρίδων του Eλληνισµού για ελευθερία24. 

 Στη συνέχεια, µε την ίδρυση της Φιλικής Eταιρείας και την έναρξη των 

επαναστατικών διεργασιών, πολλοί Kύπριοι, µε πρώτους όσους διέµεναν στις 

παροικίες των Παραδουνάβιων χωρών και της Eυρώπης, µυήθηκαν σε αυτήν και 

συµµετείχαν στην προετοιµασία της. Eίναι ενδεικτικό το παράδειγµα του 

εµπορικού γραφείου των Θησέων στη Mασσαλία, το οποίο αποτέλεσε κέντρο 

συλλογής εφοδίων και στράτευσης εθελοντών για την επαναστατηµένη Eλλάδα25. 

H δε µαζική κατάταξη Kυπρίων εθελοντών στα επαναστατικά σώµατα, µαρτυρεί τη 

θέλησή τους να αγωνιστούν «συµφώνως µε τους λοιπούς αδελφούς Έλληνας» για 

την ελευθερία. 

 Στα Γενικά Aρχεία του Kράτους, στην Eθνική Bιβλιοθήκη, στο Aρχείο του 

Yπουργείου Eξωτερικών της Eλλάδας και σε ιδιωτικά αρχεία σώζεται µεγάλος 

αριθµός πιστοποιητικών Kυπρίων αγωνιστών, που αναφέρονται στη δράση και 

στην προσφορά τους. Παρόµοιες αναφορές για συµµετοχή Kυπρίων στον αγώνα 

γίνονται επίσης στα αποµνηµονεύµατα οπλαρχηγών, σε διάφορα προξενικά 

έγγραφα και σε άλλες πηγές, η επεξεργασία των οποίων µας επιτρέπει να 

                                                
24. Για τον Ιωάννη Καρατζά και το έργο του βλ. Πασχάλη Kιτροµηλίδη, Kυπριακή 

Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 2002, σ. 163-164· Γιώργου Mύαρη, «Ο λόγιος του 

Νεοελληνικού Διαφωτισµού Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος», Δωδώνη 32 (2003) 

299-325· Tου ιδίου, «Όψεις του Nεοελληνικού Διαφωτισµού και ο Iωάννης 

Kαρατζάς ο Kύπριος», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 30 (2004) 259-

303· Tου ιδίου, «Nεοελληνικός Διαφωτισµός και ο Iωάννης Kαρατζάς. H συµβολή 

του Kυπρίου λογίου», στον τόµο: Συµβουλίου Aποδήµου Eλληνισµού Περιφέρειας 

Eυρώπης (έκδ.), Eπιστηµονικό Συµπόσιο: Pήγας Bελεστινλής, 200 χρόνια από τον 

θάνατό του. Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, Λευκωσία 2006, σ. 

139-168. 

25. Kώστα Kύρρη, «Nέαι Eιδήσεις και Aνέκδοτα Έγγραφα περί Kυπριανού 

Θησέως, Nικολάου Θησέως και του πατρός αυτών Oικονόµου Παπά Σάββα», 

Eπετηρίς Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 11 (1982) 427-481. 
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υπολογίσουµε τον αριθµό τους σε χίλιους περίπου, που είναι εξαιρετικά µεγάλος 

αν αναλογιστούµε ότι ο ελληνικός πληθυσµός του νησιού ανερχόταν τότε στις 

ογδόντα έως εκατόν χιλιάδες κατοίκους26. Για παράδειγµα, στον γνωστό 

κατάλογο µε τους 359 άνδρες της Iωνίου Φάλαγγας, που συστήθηκε το 1826 στο 

Nαύπλιο υπό την αρχηγία του Γιαννακού Kαρόγλου, περιλαµβάνονται και τα 

ονόµατα 19 νέων από την Kύπρο27, ενώ στο Iστορικό και Eθνολογικό Mουσείο της 

Aθήνας σώζεται πολεµική σηµαία µε την επιγραφή «ΣHMEA EΛHNHKI ΠATPHΣ 

KYΠPOY», που πιθανόν ανήκε σε ξεχωριστή οµάδα Kυπρίων αγωνιστών, οι οποίοι 

έλαβαν µέρος στις πολεµικές αναµετρήσεις28. 

 Δυστυχώς, κανένας τους δεν κατέγραψε τις αναµνήσεις του από τον 

αγώνα, για να διασώσει έτσι κάποιες µαρτυρίες για τον ρόλο που διαδραµάτισε 

στην Eπανάσταση. Mόνη εξαίρεση αποτελεί ο Iωάννης Σταυριανός, τα 

αποµνηµονεύµατα του οποίου εκδόθηκαν το 1982 και είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για 

τον ιστορικό, αφού δίνουν πληροφορίες για τη µετάβασή του στην Eλλάδα και 

αναφέρονται µε πολλές λεπτοµέρειες στις µάχες των Aθηνών το 1826-1827 και 

την πολιορκία της Aκρόπολης29. Πολύτιµο για την ιστορία του αγώνα είναι επίσης 

το ναυτικό ηµερολόγιο του πολεµικού πλοίου «Hρακλής», που κρατούσε ο 

Kύπριος αγωνιστής Iωάννης Φραγκούδης και το οποίο εκδόθηκε το 192530. 

                                                
26. Σηµαντικός αριθµός εγγράφων Kυπρίων αγωνιστών του 1821 δηµοσιεύτηκαν 

από τους Λοΐζο Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, Λευκωσία 1953, σ. 1-143· 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· Γεώργιου Χατζηκωστή, Αρχείον 

Ροδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, Λευκωσία 2008, σ. 8-359. 

27. Bασίλη Σφυρόερα, «Συµµετοχή των Kυπρίων εις την Iώνιον Φάλαγγα του 

1821», Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄-1, 

Λευκωσία 1973, σ. 377-383. 

28. Βλ. Πολιτιστικού Ιδρύµατος Tραπέζης Kύπρου (έκδ.), H Eλληνική Eπανάσταση 

του 1821, ό.π., σ. 32, όπου παρατίθεται φωτογραφία της σηµαίας των Κυπρίων 

εθελοντών. 

29. Eλένης Aγγελοµάτη - Tσουγκαράκη (επιµ.), Iωάννου Σταυριανού (1804-1887). 

Πραγµατεία των περιπετειών του βίου µου, Aθήνα 1982. 

30. Για τον Φραγκούδη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 

1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 624-625. 
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 H συµµετοχή της Kύπρου στην επανάσταση του 1821 συνέτεινε, ώστε ο 

πρώτος Kυβερνήτης της Eλλάδας Iωάννης Kαποδίστριας να αναφέρει, το 1827, σε 

εκπρόσωπο του Aγγλικού Yπουργείου των Eξωτερικών πως θεωρούσε ότι τα όρια 

του υπό ίδρυση ελληνικού κράτους καθορίζονταν «υπό του αίµατος του 

εκχυθέντος εις τα σφαγεία των Kυδωνιών, της Kύπρου, της Xίου, της Kρήτης, των 

Ψαρών και του Mεσολογγίου». Παρόµοια ήταν η αναφορά του και σε υπόµνηµα, 

που υπέβαλε τον Oκτώβριο του 1828 στους πρεσβευτές των Mεγάλων Δυνάµεων, 

οι οποίοι συνεδρίαζαν στον Πόρο, όπου τόνιζε ότι η ιστορία και τα αρχαιολογικά 

µνηµεία µαρτυρούν ότι «η Pόδος, η Kύπρος και τόσαι άλλαι ακόµη (νήσοι) είναι 

της Eλλάδος διαµελίσµατα». Tην ίδια περίοδο, οι Kύπριοι µε δύο επιστολές τους 

προς τον Kαποδίστρια ζητούσαν τη βοήθειά του για την απελευθέρωση της 

Kύπρου και κατ’ επέκταση τη συµπερίληψή της στο ελληνικό κράτος31. Tο ίδιο 

ζήτηµα τέθηκε έκτοτε επανειληµµένως. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας, 

τόµ. 77 (Λευκωσία 2016), σ. 430-438. 

                                                
31. Για τον Kαποδίστρια και την Kύπρο βλ. Σπύρου Παπαγεωργίου, O 

Kαποδίστριας και οι ρίζες του Kυπριακού, Aθήνα 1977· Σπύρου Λουκάτου, 

«Kαποδίστριας και Kύπρος», Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Kυπριολογικού 

Συνεδρίου, τ. Γ΄, Λευκωσία 1987, σ. 99-127· Nίκου Oρφανίδη (επιµ.), Tιµή στον 

Iωάννη Kαποδίστρια, Λευκωσία 2008· Γιώργου Γεωργή (επιµ.), Ο Κυβερνήτης 

Ιωάννης Καποδίστριας. Κριτικές προσεγγίσεις και επιβεβαιώσεις, Αθήνα 2015, 

όπου περιλαµβάνονται µελέτες των Μαρίας Παναγιώτου [«Όψεις της ελληνικής 

ναυτιλιακής ανάπτυξης επί Καποδίστρια και ελληνικά πλοία στην Κύπρο, 1828-

1831», σ. 215-229], Αριστείδη Κουδουνάρη [«Οικογένεια Γονέµη (η εκ µητρός 

καταγωγή του Κυβερνήτη)», σ. 251-254] και Κυριάκου Ιακωβίδη [«Κύπριοι στη 

διοίκηση Καποδίστρια», σ. 255-266], για διάφορες πτυχές των σχέσεων του 

Καποδίστρια µε την Κύπρο. 


