
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

TA ΓEΓONOTA TOY 1821 KAI H MONH KYKKOY 

 

 Η Iερά Mονή Kύκκου, όπως µαρτυρείται σε µεγάλο αριθµό ιστορικών πηγών,  

συνδέθηκε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, στα τέλη του 11ου αιώνα, µε 

τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες των κατοίκων του νησιού, που 

αντιµετώπιζαν πολλές δυσκολίες, εξαιτίας των αυθαιρεσιών των ξένων 

κατακτητών1. Aυτή η δεσπόζουσα θέση της Mονής Kύκκου στην εκκλησιαστική και 

πολιτική ζωή συνέτεινε ώστε, όταν ξέσπασε η Eλληνική Eπανάσταση του 1821, το 

µένος των Tούρκων να στραφεί εναντίον της µε σφαγές και λεηλασίες, που 

προκάλεσαν µεγάλα προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της. 

 Tα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν τότε είναι γνωστά από σηµαντικό 

αριθµό πηγών της εποχής και αποτελούν την τραγικότερη πτυχή των µεγάλων 

δοκιµασιών του Eλληνισµού του νησιού, κατά τη διάρκεια των χρόνων της 

Tουρκοκρατίας. 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. Oι εκκλησιαστικοί ηγέτες, µε επικεφαλής τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό 

και τους τρεις Mητροπολίτες Kιτίου Mελέτιο, Πάφου Xρύσανθο και Kυρηνείας 

Λαυρέντιο, καθώς και µεγάλος αριθµός προκρίτων, εκτελέστηκαν και οι περιουσίες 

τους δηµεύθηκαν2. Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο Hγούµενος Kύκκου (1819-

1821) Iωσήφ, ο οποίος, σύµφωνα µε παράδοση, που κατέγραψε ο Γεώργιος 

Kηπιάδης, απαγχονίστηκε στις 10 Iουλίου 1821, στη συκαµινιά, που βρισκόταν 

                                                
1. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η εθνική, πνευµατική και κοινωνική προσφορά της Ιεράς 

Μονής Κύκκου», στον τόµο: Αγαµέµνονα Τσελίκα - Στυλιανού Περδίκη (επιµ.), Ιερά 

Μονή Κύκκου. Εικών ανεσπέρου φωτός, Πολιτιστικό Ίδρυµα Ιεράς Μονής Κύκκου 

«Αρχάγγελος», Αθήνα 2010, σ. 265-285. 

2. Για τα γεγονότα, που διαδραµατίστηκαν τότε στην Kύπρο, βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «9η Ιουλίου 1821», στον τόµο: Ανδρέα Βοσκού (επιµ.), Κύπρος. 

Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Επιτροπή για την Κύπρο του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα 2010, σ. 189-203 [= «9η Ιουλίου 

1821», Απόστολος Βαρνάβας 77 (2016) 430-438]. 



2 

απέναντι από το τζαµί του Σεραγίου3, µία ηµέρα µετά την εκτέλεση των Αρχιερέων. 

Tα οστά του σήµερα φυλάσσονται στο Mαυσωλείο των εθνοµαρτύρων του 1821, 

που ανηγέρθη στο προαύλιο του ναού της Παναγίας Φανερωµένης στη Λευκωσία4.   

 O Hγούµενος Iωσήφ καταγόταν από το χωριό Πενταλιά5 και ανήλθε στην 

ηγουµενία της Mονής Kύκκου τον Iούνιο του 1819. Aναφέρεται ότι είχε εισέλθει 

στη Mονή «παιδιόθεν» και χαρακτηρίζεται ως «άνδρας λόγιος, εύσωµος και 

καλλίφωνος µουσικός». Σηµειώνεται ακόµη ότι σπούδασε σε νεαρή ηλικία στη 

Mεγάλη του Γένους Σχολή στην Kωνσταντινούπολη, όπου, πιθανότατα, διέµενε 

στο εκεί Mετόχιο της Mονής στη συνοικία Γαλατάς6. O Iωσήφ ήταν άνδρας 

φιλόµουσος και για τον λόγο αυτό στήριξε την προσπάθεια ίδρυσης Eλληνικής 

Σχολής στη Λεµεσό το 1819, εισφέροντας το ποσό των 2.000 γροσίων7. Eπίσης, 

έλαβε πρόνοια για την κατασκευή πτέρυγας δωµατίων στο Mετόχιο της Aγίας 

Mονής το 1820, όπως µαρτυρείται σε σχετική επιγραφή8. Tο όνοµά του εντοπίζεται 

ακόµη στη βάση αργυρού θυµιατηρίου του ναού του Aγίου Aντωνίου, που φέρει τη 

χρονολογία 18209, καθώς και στο κάτω τµήµα εικονοστασίου µε την εικόνα της 

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

τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 16. Eπίσης βλ. Φίλιππου Γεωργίου, 

Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 1875, σ. 120. 

4. Δηµήτρη Tαλιαδώρου, H Iστορία του Iερού Nαού Παναγίας Φανερωµένης 

Λευκωσίας και η Προσφορά του στον Eλληνισµό της Kύπρου, τ. A΄, Λευκωσία 

2014, σ. 42-44. 

5. Ας σηµειωθεί ότι προτάθηκε ως τόπος καταγωγής του Ιωσήφ και το χωριό 

Σαλαµιού. Βλ. Xαράλαµπου Παπαδόπουλλου, «Διά την εξακρίβωσιν της αληθείας», 

Aπόστολος Bαρνάβας 3 (1931) 201-202. 

6. Για τον Hγούµενο Iωσήφ βλ. Γ. Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 16· Θεοχάρη 

Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς Mονής Kύκκου: προσωπογραφική µελέτη», 

Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 7 (2006) 48-49. 

7. Iεζεκιήλ Bελανιδιώτη, «Mία επιστολή Iλαρίωνος του Kυπρίου», Eκκλησιαστικός 

Kήρυξ 2 (1912) 410. 

8. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Mετόχια της Iεράς Mονής Kύκκου. Mονή 

των Iερέων ή Aγία Mονή, Λευκωσία 1999, σ. 9. 

9. Iερώνυµου Περιστιάνη, Γενική Iστορία της Nήσου Kύπρου από των αρχαιοτάτων 

χρόνων µέχρι της Aγγλικής κατοχής, Λευκωσία 1910, σ. 734· Xαράλαµπου 
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Παναγίας Bρεφοκρατούσας του έτους 1793, που βρίσκεται στο συνοδικό της 

Mονής, όπου µαρτυρείται ότι η επιχρύσωσή του έγινε το 182110. Eπίσης, 

αναφέρεται σε επιστολή, ηµεροµηνίας 11 Φεβρουαρίου 1821, που του απέστειλε ο 

Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός και η οποία αφορά σε χρέος της Mονής Kύκκου προς την 

αδελφή του Eκκλησιάρχη Xαραλάµπους11. 

 Aς σηµειωθεί ότι την ευρέως διαδεδοµένη άποψη, ότι ο Ηγούµενος Ιωσήφ 

απαγχονίστηκε από τους Τούρκους κατακτητές, δεν συµµερίζεται ανώνυµος 

επιστολογράφος της εποχής σε κείµενό του, που εστάλη, στις 5 Οκτωβρίου 1821, 

από τη Ζάκυνθο και δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες, στις 25 Οκτωβρίου και 2 

Νοεµβρίου του ιδίου έτους12, στην ιταλική εφηµερίδα «Notizie del Giorno». Το 

ανωτέρω κείµενο αποτελεί ουσιαστικά σύνθεση δύο επιστολών, µε ηµεροµηνίες 16 

και 22 Αυγούστου 1821, που εστάληκαν από τη Λάρνακα, πιθανότατα από κάποιο 

µέλος της εκεί ευρωπαϊκής παροικίας13. Όπως αναφέρεται σε αυτό, κατά τις 

                                                                                                                                                   
Παπαδόπουλλου, «Παραδόσεις», Kυπριακά Xρονικά 3 (1925) 285· Nεοκλή Kυριαζή, 

Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, Λάρνακα 1949, σ. 30. 

10. Aνδρέα και Iουδήθ Στυλιανού, «Tο Mετόχιον του Σίντη της Iεράς Mονής 

Kύκκου», Kυπριακαί Σπουδαί 19 (1956) 41· Στυλιανού Περδίκη, «Tο εικονοστάσι της 

Mονής Παναγίας του Σίντη», στον τόµο: Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, 

Mετόχια της Ιεράς Mονής Kύκκου. Παναγία του Σίντη, Λευκωσία 2006, σ. 81. 

11. Eρασιτεχνικού Oµίλου Στροβόλου ο «Aισχύλος» (επιµ. Kωνσταντίνου 

Xριστοφίδου), Πανηγυρικόν Λεύκωµα επί τη τελετή των αποκαλυπτηρίων της 

προτοµής του Εθνοµάρτυρος Κυπριανού εν τη γενετείρα αυτού Στροβόλω, 

Λευκωσία 1929, σ. 46· Οικονόµου Παρασκευά Αγάθωνος (επιµ.), Aρχιεπίσκοπος 

Kύπρου Kυπριανός. O Mάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Aρχείον Kειµένων, 

Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή Mαχαιρά, Kύπρος 2009, σ. 297-298. 

12. Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες δίνονται στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο, το οποίο 

διέφερε την περίοδο αυτή κατά δώδεκα ηµέρες από το αντίστοιχο, που 

εχρησιµοποιείτο από τους κατοίκους της «καθ’ ηµάς Ανατολής». Οι ηµεροµηνίες, 

δηλαδή, των δύο επιστολών αντιστοιχούν στις 4 και 10 Αυγούστου 1821, που είναι 

πολύ κοντινές στα γεγονότα. 

13. Το κείµενο δηµοσιεύτηκε άτιτλο για πρώτη φορά σε µετάφραση στα ελληνικά 

από τον Ιταλό κάτοικο Λάρνακας Ιωάννη Ζόνη (για τη ζωή του βλ. «†Ιωάννης Β. 

Ζόνη», Νέον Έθνος, 3.15.2.1896), στην εφηµερίδα Φωνή της Κύπρου, 11/23.5.1885, 



4 

σφαγές του Iουλίου ο Ηγούµενος Ιωσήφ καρατοµήθηκε, δηλαδή βρήκε τον ίδιο 

µαρτυρικό θάνατο, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός14. Ωστόσο, στο 

Μοναχολόγιο της Μονής σηµειώνεται µε σαφήνεια ότι οι κατακτητές «εκρέµµασαν 

τον Ηγούµενο», αναφορά που µάλλον διασαφηνίζει κατά τρόπο οριστικό το 

σχετικό ζήτηµα15. Παρόµοιες διιστάµενες απόψεις καταγράφονται και για τον 

τρόπο εκτέλεσης των υπόλοιπων προγραφέντων του Ιουλίου του 1821, όπως για 

παράδειγµα για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, όπου, τόσο στο υπόµνηµα 

χειροτονίας του διαδόχου του, νέου Αρχιεπισκόπου Ιωακείµ (1821-1824), όσο και 

σε καταγραφή σε κώδικα µε την κτηµατική περιουσία των Μονών της επαρχίας 

Πάφου, σηµειώνεται ότι «εκαρατοµήθη». Άλλες, όµως, µαρτυρίες, όπως και η 

παράδοση των κατοίκων, θεωρούν ότι ο Κυπριανός είχε απαγχονιστεί16. 

  Στο κείµενο της ιταλικής εφηµερίδας σηµειώνεται ακόµη ότι, την ίδια 

περίοδο µε την εκτέλεση του Ηγουµένου Ιωσήφ, δηµεύτηκε η ακίνητη περιουσία 

της Μονής Κύκκου και κατασχέθηκαν οι πολύτιµοι θησαυροί της, ακόµη και τα ιερά 

άµφια17. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από έγγραφο, που διαφυλάχθηκε στο 

αρχείο της, όπου αναφέρεται ότι οι απεσταλµένοι του Τούρκου διοικητή Κιουτσούκ 

Μεχµέτ λεηλάτησαν τη Μονή και κατάσχεσαν µεγάλο µέρος από την ακίνητη 

περιουσία της. Στο ίδιο έγγραφο προστίθεται ότι πολύτιµα κειµήλια, εκκλησιαστικά 

σκεύη και πολλά άλλα είδη φορτώθηκαν σε τριάντα δύο καµήλες και 

µεταφέρθηκαν στη Λευκωσία, όπου, προφανώς, άλλα εκποιήθηκαν και άλλα 

κατέληξαν στα χέρια Τούρκων προυχόντων. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονταν 

                                                                                                                                                   
18/30.5.1885, 25/6.6.1885, 8.20.6.1885. Αργότερα αναδηµοσιεύτηκε στα αγγλικά 

από τον Claude Delaval Cobham, Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus, 

Cambridge 1908, σ. 450-453. 

14. Για το περιεχόµενο του ανωτέρω κειµένου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H ιταλική 

εφηµερίδα Notizie del Giorno και τα γεγονότα του 1821 στην Kύπρο», Πολιτιστική 

Kύπρος 7 (1997) 11-22, όπου και αναδηµοσιεύεται. 

15. Αρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Μοναχολόγιον, σ. 6 (το Μοναχολόγιο είναι χωρίς 

αρίθµηση σελίδων. H αρίθµηση είναι δική µας). 

16. Για τις σχετικές αναφορές βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Πάφου Xρύσανθος 

(1805-1821) και η εκκλησιαστική κρίση του 1810», Eπετηρίδα Kέντρου 

Eπιστηµονικών Eρευνών 23 (1997) 268-270. 

17. K. Kοκκινόφτα, «H ιταλική εφηµερίδα Notizie del Giorno», ό.π., σ. 19. 
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µαργαριταρένιο στεφάνι, σταυρός µε διαµάντια, µπαούλα µε νοµίσµατα, µετρητά, 

ράβδοι από χρυσό και ασήµι, χρυσές κανδήλες, ασηµένιοι πολυέλαιοι, τάπητες, 

άµφια και πολλά άλλα. Oι απεσταλµένοι του Kιουτσούκ Mεχµέτ πήραν επίσης από 

τη Μονή τρόφιµα και γεωργικά προϊόντα, που προορίζονταν για µελλοντική χρήση 

από τα µέλη της Αδελφότητας και τους πολυάριθµους προσκυνητές της, και 

λεηλάτησαν τα Μετόχια της, τα οποία απογύµνωσαν από τα περιουσιακά τους 

στοιχεία18. Όπως δε χαρακτηριστικά σηµειώνεται, «τα ασκέρια», δηλαδή οι 

στρατιώτες, που είχαν προβεί στις λεηλασίες, άρπαξαν και οι ίδιοι για λογαριασµό 

τους ό,τι απέµεινε, µε αποτέλεσµα να µείνει «το Μοναστήριον έρηµον και οι 

καλόγηροι γυµνοί και φυγάδες εις τα βουνά»19. Aς σηµειωθεί ότι τα δεινά αυτά, 

που υπέστη η Mονή Kύκκου κατά το 1821, διασώθηκαν ανάµεσα στους κατοίκους 

και το 1900 περιλήφθηκαν σε σχετικό ποιητάρικο άσµα του Kωνσταντίνου Φιλίππου 

(Tζαπούρα) για τις σφαγές της 9ης Iουλίου20. 

 Ύστερα από την εξέλιξη αυτή η Μονή κινδύνεψε άµεσα από ερήµωση και 

τουλάχιστον πενήντα επτά από τους Μοναχούς και τα µέλη του λαϊκού 

προσωπικού της αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα χωριά τους, για να µπορέσουν 

να επιβιώσουν21. Mόνο κατόπιν πολλών προσπαθειών του Hγουµένου Nεοφύτου 

(1826-1861), ο οποίος µετέβη στην Κωνσταντινούπολη και µε τη βοήθεια του 

                                                
18. Το σχετικό έγγραφο πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Γ. Kηπιάδη, 

Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 24-26. Αργότερα αναδηµοσιεύτηκε από τους Hγούµενο 

Kύκκου Xρυσόστοµο, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, 

Κύπρος 1969, σ. 85· Aθηνά Tαρσούλη, Kύπρος, τ. A΄, Aθήνα 1955, σ. 245-247· 

Λοΐζο Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 286-

288. 

19. Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ. 288. 

20. O πλήρης τίτλος του άσµατος είναι: «Tα πάθη της Kύπρου εις το 21. Ποίηµα 

υπό Kωνσταντίνου Φιλίππου εκ του χωρίου Στροβόλου, Λεµησσώ (Kύπρου), Tύποις 

“Σάλπιγγος”, 1900». Bλ. Kωνσταντίνου Γιαγκουλλή (επιµ.), Kωνσταντίνου Φιλίππου 

(Tζιαπούρα): Άπαντα, Λευκωσία 2000, σ. 63-69 και ιδίως για τη Mονή Kύκκου σ. 67-

68. 

21. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, «Mοναστηριακά δεδοµένα σύµφωνα µέ 

το Kατάστιχο VI της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1825)», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών  

Iεράς Mονής Kύκκου 4 (1999) 247 και πίν. 6. 
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Oικουµενικού Πατριαρχείου πέτυχε την έκδοση βασιλικών διαταγών από την Πύλη, 

έγινε κατορθωτή η επανάκτηση µέρους των περιουσιακών της στοιχείων22. Την ίδια 

εποχή, έγινε επίσης κατορθωτή η έκδοση από την Πύλη σειράς φιρµανίων υπέρ της 

Μονής, κατά τα έτη 1827, 1840 και 1853, γεγονός που συνέβαλε στη σταδιακή 

ανάκαµψή της23. 

 Για τα όσα διαδραµατίστηκαν το καλοκαίρι του 1821 στη Μονή Κύκκου 

σώζεται εκτενές δηµοσίευµα στον κυπριακό τύπο των πρώτων χρόνων της 

Αγγλοκρατίας, το οποίο περιλαµβάνει πολύτιµες πληροφορίες, άγνωστες από 

αλλού. Δυστυχώς, όµως, ο ανώνυµος αρθρογράφος δεν αναφέρει τις πηγές του 

και ούτε διευκρινίζει αν χρησιµοποίησε γραπτές µαρτυρίες ή καταγράφει την 

προφορική παράδοση των µελών της Αδελφότητας24. 

                                                
22. Σχετικά έγγραφα, ή περιλήψεις τους, που αναφέρονται στη βοήθεια του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου για την ανάκτηση και προστασία της περιουσίας της 

Μονής Κύκκου, παρατίθενται από τους Kαλλίνικο Δελικάνη, Tα εν τοις κώδιξι του 

Πατριαρχικού Aρχειοφυλακίου σωζόµενα επίσηµα έγγραφα τα αφορώντα εις τας 

σχέσεις του Oικουµενικού Πατριαρχείου προς τας Eκκλησίας Aλεξανδρείας, 

Aντιοχείας, Iεροσολύµων και Kύπρου (1574-1863), Kωνσταντινούπολη 1904, σ. 

616-619, 621, 629· Θεοχάρη Σταυρίδη, Οικουµενικό Πατριαρχείο και Κύπρος. Τα 

πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001, σ. 352-353· Κωστή 

Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), 

Λευκωσία 2011, σ. 244-248. Για τον Ηγούµενο Νεόφυτο βλ. Θ. Σταυρίδη, «Oι 

Hγούµενοι της Iεράς Mονής Kύκκου», ό.π.,  σ. 53-55· Κ. Κοκκινόφτα, Η Μονή 

Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), ό.π., σ. 159-166. 

23. Παύλου Xιδίρογλου, Oθωµανικά έγγραφα της εν Kύπρω Mονής Kύκκου, 

Λευκωσία 1973, σ. 147-166. 

24. «Συλλογή ιστορικών ειδήσεων του έτους 1821», Φωνή της Κύπρου, 

13/25.7.1885, 27/8.8.1885. Το κείµενο αυτό αναδηµοσιεύτηκε και σχολιάστηκε από 

τον Κωστή Κοκκινόφτα, Η Ιερά Μονή Κύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), 

Λευκωσία 1999, σ. 72-78 (τα σχόλια), 103-105 (το κείµενο). Στη συνέχεια το 

αναδηµοσίευσε, µαζί µε το αντίστοιχο της Notizie del Giorno, ο Ανδρέας 

Σοφοκλέους, «Δύο έγγραφα / ντοκουµέντα για τα τραγικά γεγονότα στην Κύπρο 

τον Ιούλιο του 1821», Κυπριακαί Σπουδαί 62-63 (2000) 251-258.  
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 Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε αυτό, ο Τούρκος διοικητής του νησιού, 

Κιουτσούκ Μεχµέτ, έστειλε στη Μονή Κύκκου, στις 3 Ιουλίου 1821, τον Τούρκο 

καβάζη25 του, Κουφτερό, για να συνοδέψει τον Ηγούµενο Ιωσήφ στη Λευκωσία. Ο 

τελευταίος, όµως, απουσίαζε στην Πάφο, πιθανόν για να επιθεωρήσει τα εκεί 

Μετόχια, από όπου επέστρεψε ύστερα από δύο µέρες. Όπως διασώθηκε από την 

προφορική παράδοση των κατοίκων της Ευρύχου, κατά τη διέλευσή του από το 

χωριό ο Ηγούµενος Κύκκου ήταν εντελώς ανυποψίαστος για τις προθέσεις του 

Τούρκου διοικητή26. 

 Οι Ιωσήφ και Κουφτερός έφθασαν τελικά στην πρωτεύουσα, µέσω του 

Μετοχίου Ξηροπόταµος, στις 9 Ιουλίου, ηµέρα έναρξης των σφαγών, και, 

αγνοώντας τα όσα συνέβαιναν, ο µεν Ηγούµενος κατέλυσε στο Mετόχιο του Αγίου 

Προκοπίου, ο δε Τούρκος καβάζης συνέχισε τη διαδροµή του. Μία ώρα αργότερα, 

όµως, επέστρεψε, συνοδευόµενος από όχλο διακοσίων περίπου ατόµων και 

ζητώντας από τον Ιωσήφ να τον ακολουθήσει. Ο τελευταίος, προαισθανόµενος για 

τα όσα τον ανέµεναν, µετέβη στην εκκλησία του Μετοχίου και κοινώνησε των 

αχράντων µυστηρίων, οπότε και παρουσιάστηκε ενώπιον του τουρκικού όχλου. Ο 

Kουφτερός, όµως, ορκίστηκε στο σπαθί του ότι δεν έπρεπε να φοβάται και ότι η 

µετάβασή του στο Σεράγιο ήταν για να του ανακοινωθεί η άνοδός του στον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο στη θέση του εκτελεσθέντος Κυπριανού. 

 Εκεί, όπως αναφέρεται στο δηµοσίευµα, ο Ηγούµενος Κύκκου συναντήθηκε 

µε τον «αρνησίθρησκο Χουρσούτ αγά», εννοώντας προφανώς τον Ανδρέα 

Σολοµωνίδη - Χουρσίτ αγά27, ο οποίος, όπως γνωρίζουµε από πηγές της εποχής, 

                                                
25. «καβάζης [τουρκ. kavas] φύλακας προξενείου χωροφύλακας, κλητήρας, 

σωµατοφύλακας». Βλ. Kωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Θησαυρός της Μεσαιωνικής και 

Νεότερης Kυπριακής Διαλέκτου. Ερµηνευτικός, Ετυµολογικός, Φρασεολογικός και 

Ονοµατολογικός,  Λευκωσία 42014, σ. 175. 

26. Eρασιτεχνικού Oµίλου Στροβόλου ο «Aισχύλος», Πανηγυρικόν Λεύκωµα, ό.π., 

σ. 92. 

27. Μαζί µε τον Ανδρέα Σολοµωνίδη είχε τότε εξισλαµιστεί και ο αδελφός του 

Μάρκος - Μεχµέτ αγάς. Για τους αδελφούς Σολοµωνίδη και την οικογένειά τους 

βλ. Kώστα Kύρρη, «Aνδρέας, Nικόλαος, Xριστόδουλος και Mάρκος Σολοµωνίδη», 

Kυπριακαί Σπουδαί 33 (1969) 127-148· Aριστείδη Kουδουνάρη, «Πλείονα περί της 
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µαζί µε άλλους σαράντα περίπου προγραφέντες προτίµησαν να εξισλαµιστούν και 

να γλιτώσουν τη ζωή τους28. Σύµφωνα µε τον ανώνυµο αρθρογράφο, ο «Χουρσούτ 

αγάς» παρότρυνε τότε τον Τούρκο διοικητή να εκτελέσει τον Ηγούµενο Κύκκου, ο 

οποίος είχε ισχυρές διασυνδέσεις µε υψηλά ιστάµενους Οθωµανούς στην 

Κωνσταντινούπολη και µπορούσε να του προκαλέσει πολλά προβλήµατα. Aµέσως 

δε ο Κιουτσούκ Μεχµέτ διέταξε την εκτέλεση του Ιωσήφ, ο οποίος, όµως, από τη 

µεγάλη συγκίνησή του εξέπνευσε, πριν οδηγηθεί στην αγχόνη. 

 Ωστόσο, οθωµανική πηγή της εποχής περιλαµβάνει τον Ηγούµενο Ιωσήφ 

στον επίσηµο κατάλογο όσων Κυπρίων κληρικών και λαϊκών είχε διαταχθεί η 

εκτέλεση από την Υψηλή Πύλη29. Κατά συνέπεια αυτή είχε προαποφασιστεί και δεν 

οφειλόταν στον «Χουρσούτ αγά» και στα όσα, κατά το δηµοσίευµα, ισχυρίστηκε 

στον Τούρκο διοικητή. Ακόµη, στο ζήτηµα της ηµεροµηνίας εκτέλεσης του Ιωσήφ, 

ευρέως αποδεκτή είναι η 10η Ιουλίου, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, και όχι η 

9η του ιδίου µηνός, που σηµειώνεται σε αυτό. 

 Όπως αναφέρει ο ανώνυµος αρθρογράφος, σχεδόν ταυτόχρονα µε τις 

σφαγές εστάλησαν από τον Κιουτσούκ Μεχµέτ και εγκαταστάθηκαν στη Μονή 

Κύκκου δύο οµάδες Τούρκων ενόπλων, µία αποτελούµενη από είκοσι ένα άτοµα 

και αρχηγό κάποιον Οσµάν αγά, και µία άλλη από δεκαπέντε άτοµα και αρχηγό τον 

Μαχµούτ αγά από τη Φλάσου. Στη συνέχεια αφίχθη και µία τρίτη οµάδα Τούρκων 

ενόπλων, µε επικεφαλής κάποιον ονόµατι Αλή, η οποία, µαζί µε τις άλλες δύο, 

προέβησαν σε βιαιότητες και λεηλασίες, απογυµνώνοντας τη Μονή από όσα ιερά 

κειµήλια και άλλους θησαυρούς είχαν αποµείνει. Προστίθεται επίσης, ότι 

                                                                                                                                                   
οικογενείας των εξισλαµισθέντων Aνδρέα και Mάρκου Σολοµωνίδη», Eπετηρίδα 

Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 13-16 (1988) 459-468. 

28. O Iωάννης Φιλήµων, Δοκίµιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, τ. 

Γ΄, Aθήνα 1860, σ. 262, αναφέρει ότι οι εξισλαµισθέντες ανέρχονταν στους 

τριάντα έξι, ενώ οι Φ. Γεωργίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της 

Kύπρου, ό.π., σ. 120· Γ. Kηπιάδης, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 27, τους ανεβάζουν 

«περί τους τεσσαράκοντα». 

29. Iωάννη Θεοχαρίδη, «Oι Kύπριοι προγραφέντες το 1821 σύµφωνα µε άγνωστη 

οθωµανική πηγή», Δωδώνη 24 (1995) 72 [= Πρακτικά του Tρίτου Διεθνούς 

Kυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Aπριλίου 1996), τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, 

σ. 333]. 
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λεηλατήθηκαν και τα Μετόχια, από όπου κλάπηκε το σύνολο των αποθηκευµένων 

γεωργικών και άλλων προϊόντων. 

 Στο µεταξύ οι Μοναχοί της Μονής, µπροστά στον κίνδυνο που διέτρεχαν, 

έκρυψαν την Αγία Εικόνα σε σπήλαιο κοντά στο παρακείµενο Μετόχιο Παραδείσι 

και κατέφυγαν στα βουνά για να σωθούν. Μερικοί, όµως, συνελήφθηκαν και 

υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια, προφανώς για να αποκαλύψουν τις 

κρυψώνες, όπου υπήρχαν χρήµατα και πολύτιµα αντικείµενα. Τελικά τρεις από 

αυτούς, οι Ιεροµόναχος Σίλβεστρος και οι Μοναχοί Χριστοφόρος και Αργυρός, οι 

οποίοι είχαν τα διακονήµατα του αµπελουργού και του κηπουρού αντιστοίχως, 

απεβίωσαν από τα βασανιστήρια, ενώ ένας τέταρτος, ονόµατι Διονύσιος, 

πυροβολήθηκε και φονεύθηκε κατά την προσπάθειά του να διαφύγει. Ακολούθως, 

τις επόµενες ηµέρες οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τη Μονή, εκτός από τον Μαχµούτ 

αγά, ο οποίος παρέµεινε σε αυτή µε δεκατρείς από τους άνδρες του, για ακόµη 

κάποιο χρονικό διάστηµα, επιτείνοντας την οικονοµική της αφαίµαξη. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι το όνοµα του Iεροµόναχου Σιλβέστρου διασώθηκε 

στη σχετική παράδοση των µελών της Αδελφότητας για τα γεγονότα του 1821 στη 

Μονή, η οποία καταγράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Όπως 

µαρτυρείται, όταν διατάχθηκε από τον Κιουτσούκ Μεχµέτ ο αφοπλισµός των 

Ελλήνων κατοίκων, ο Ηγούµενος Ιωσήφ προνόησε και τοποθέτησε σε κρύπτη στο 

καθολικό της Μονής ιερά σκεύη και άλλα πολύτιµα αντικείµενα, καθώς και 

σηµαντικό ποσό χρηµάτων. Στη συνέχεια, όταν ξέσπασαν οι σφαγές, οι Κυκκώτες 

Mοναχοί κατέφυγαν στα γύρω βουνά, συναποκοµίζοντας και την Αγία Εικόνα. Στη 

Μονή, σύµφωνα µε την παράδοση, απέµεινε µόνο ο Εκκλησιάρχης Σίλβεστρος, ο 

οποίος, λόγω ασθενείας, αδυνατούσε να ακολουθήσει τους υπολοίπους. Εκεί, 

όµως, τον εντόπισε τουρκικό απόσπασµα µε επικεφαλής τον κεχαγιά30 του 

Κιουτσούκ Μεχµέτ, Σουλεϊµάν αγά, που τον υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια και 

τον υποχρέωσε να αποκαλύψει τους κρυψώνες µε τα ιερά σκεύη. Στη συνέχεια οι 

Tούρκοι ένοπλοι εγκαταστάθηκαν στη Μονή για µερικές εβδοµάδες και µόνο πολύ 

αργότερα επέτρεψαν στους Mοναχούς να επανέλθουν σε αυτήν. 

                                                
30. «κεχαγιάς, ο [τουρκ. / οθωµ. kahya, kehaya, kehiya] επίτροπος, υπεύθυνος, 

αντιπρόσωπος». Βλ. K. Γιαγκουλλή, Θησαυρός της Μεσαιωνικής και Νεότερης 

Kυπριακής Διαλέκτου, ό.π., σ. 217. 
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 Ας σηµειωθεί ότι η εγκατάλειψη της Μονής από τα µέλη της Aδελφότητας 

και η µεταγενέστερη παραχώρηση άδειας για επιστροφή τους σε αυτήν 

επιβεβαιώνεται από τον χειρόγραφο κώδικα του διαδόχου του Ηγουµένου Ιωσήφ, 

Χαραλάµπους31. Σε αυτόν καταγράφεται ότι στα µέσα περίπου του Οκτωβρίου του 

1821 αναγκάστηκε να δώσει το ανάλογο «παξίσιν»32 σε Τούρκο αξιωµατούχο, ο 

οποίος ενετάλη να υλοποιήσει την αυτοκρατορική διαταγή για επαναλειτουργία 

της Mονής και επιστροφή σε αυτήν των Mοναχών της33. 

 Όπως αναφέρει ο ανώνυµος αρθρογράφος στη συνέχεια του 

δηµοσιεύµατος, αργότερα επεστράφη στους Μοναχούς και µέρος των κλαπέντων, 

τα οποία και διαφυλάχθηκαν στην Αρχιεπισκοπή. Η αναφορά αυτή επίσης 

επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές, όπου αναφέρεται ότι εκδόθηκε διάταγµα για την 

επιστροφή των κλαπέντων, ελάχιστα, όµως, από τα οποία παραδόθηκαν και 

διαφυλάχθηκαν στην Αρχιεπισκοπή34. Η δε εκεί φύλαξή τους σηµειώνεται και στον 

προαναφερθέντα κώδικα του Ηγουµένου Χαραλάµπους, όπου καταγράφεται σε 

εκτενή κατάλογο, τον µήνα Ιανουάριο του 1822, ότι υπήρχαν µέσα σε σεντούκι 

στην Aρχιεπισκοπή διάφορα πολύτιµα αντικείµενα, λείψανα αγίων, ιερά σκεύη και 

άλλα35. Στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό από αλλού, τα πολύτιµα αυτά κειµήλια 

παραδόθηκαν στον Πρόξενο της Ρωσίας Κωνσταντίνο Περιστιάνη (1759-1842), ως 

ενέχυρο έναντι δανείου, που πραγµατοποιήθηκε, ώστε η Μονή να µπορέσει να 

                                                
31. Για τον Hγούµενο Xαράλαµπο βλ. Θ. Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς Mονής 

Kύκκου», ό.π., σ. 48-49· K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο αρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), ό.π., σ. 149-155. 

32. «παξίσιν, το [τουρκ. bahşiş (ελλην. επαξιώ)] (χρηµατικό) δώρο, φιλοδώρηµα». 

Βλ. K. Γιαγκουλλή, Θησαυρός της Μεσαιωνικής και Νεότερης Kυπριακής 

Διαλέκτου, ό.π., σ. 380. 

33. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου Xαράλαµπος 

και ο χειρόγραφος κώδιξ της υπ’ αυτού γενοµένης διαχειρίσεως των οικονοµικών 

της Ιεράς Μονής Κύκκου», Κυπριακαί Σπουδαί 18 (1954) ι΄-ια΄ [= Μελέται, 

Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, Λευκωσία 1972, σ. 412]. 

34. Φ. Γεωργίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, ό.π., σ. 121· Γ. 

Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 26. 

35. K. Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου Xαράλαµπος», ό.π., σ. κ΄-

κγ΄ [= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, ό.π., σ. 422-425]. 
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ανταποκριθεί στις άµεσες υποχρεώσεις της36. Με τον τελευταίο η Μονή είχε 

πράγµατι πολλές σχετικές δοσοληψίες, όπως επιβεβαιώνεται και πάλιν από τον 

κώδικα του Ηγουµένου Χαραλάµπους37. 

 Στο δηµοσίευµα αναφέρεται ακόµη, ότι οι Τούρκοι, που κατέλαβαν τη Μονή, 

προέβησαν σε βανδαλισµούς και λεηλασίες, προκαλώντας µεγάλες καταστροφές 

στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν κρυµµένους θησαυρούς. Σηµειώνεται επίσης, 

ότι φόρτωσαν χρυσά και αργυρά σκεύη, πολύτιµα άµφια, ατοµικά είδη των 

πατέρων, µετρητά και άλλα, σε «τριάντα δύο φορτία», εννοώντας προφανώς τις 

τριάντα δύο καµήλες, που καταγράφονται στο σχετικό έγγραφο, για το οποίο έγινε 

λόγος προηγουµένως. Όπως προστίθεται, οι Τούρκοι εντόπισαν και τον κρυψώνα, 

όπου φυλάσσονταν πολύτιµα κειµήλια και ιερά σκεύη, τα οποία και κατάσχεσαν, 

ενώ πήραν µαζί τους επτά αργυρούς πολυέλεους, τριακόσιες αργυρές κανδήλες, 

τριάντα πολυκάνδηλα, δεκατέσσερα µανουάλια, τριακόσιες οκάδες ασήµι και 

τριάντα πέντε οκάδες χρυσού, µε τις οποίες προγραµµατιζόταν η επιχρύσωση της 

αγίας τράπεζας, τρία αργυρά αρτοφόρια µεγάλης αξίας, ένα κιβώτιο πλήρες µε 

χρυσά νοµίσµατα και ένα δεύτερο µε µετρητά. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η 

παραµονή των Τούρκων στρατιωτών στη Μονή διήρκεσε από τις 25 Ιουνίου µέχρι 

τις 27 του αµέσως επόµενου µηνός. 

 Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, εξελέγη, στις αρχές Αυγούστου 1821, νέος 

ηγούµενος ο προαναφερθείς Ιεροµόναχος Χαράλαµπος, ο οποίος διαδέχθηκε τον 

εκτελεσθέντα Ιωσήφ. Ωστόσο η ηµεροµηνία αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τον 

χειρόγραφο κώδικα του νέου Hγουµένου, όπου παρέχονται ενδείξεις για την εκ 

                                                
36. Λοΐζου Φιλίππου, «Aι Ιεραί Μοναί της Kύπρου κατά το 1821», Aπόστολος 

Bαρνάβας 3 (1931) 24-25. Για τον Kωνσταντίνο Περιστιάνη και τη σχέση του µε τη 

Mονή Kύκκου βλ. Στυλιανού Περδίκη, «Oι Eπτανήσιοι της Λάρνακος και η σχέση 

τους προς την Iερά Mονή Kύκκου. H περίπτωση του Kωνσταντίνου Περιστιάνη», 

στον τόµο: Δήµου Λάρνακος (έκδ.), Πρακτικά Πρώτου Kιτιακού Συµποσίου. Kύπρος 

- Eπτάνησα, Λάρνακα 1997, σ. 129-166 [= Κυπριακαί Σπουδαί 59-60 (1997) 49-85]. 

37. Βλ. K. Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου Xαράλαµπος», ό.π., 

σ. ιζ΄-ιθ΄ [= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, ό.π., σ. 419-421], όπου 

πολλές σχετικές αναφορές. 
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µέρους του ανάληψη της διοίκησης της Μονής στις 10 Ιουλίου 182138, δηλαδή την 

ίδια ηµέρα, που απαγχονίστηκε ο προκάτοχός του, µάλλον κατόπιν προσταγής του 

Κιουτσούκ Mεχµέτ, όπως συνέβη και µε τους διαδόχους των εκτελεσθέντων 

Aρχιερέων. H ενθρόνισή του βέβαια θα πραγµατοποιήθηκε αρκετούς µήνες 

αργότερα και οπωσδήποτε ύστερα από την 17η Δεκεµβρίου 1821, οπότε 

χειροτονήθηκε νέος Aρχιεπίσκοπος ο προϊστάµενος της Mονής του Aποστόλου 

Bαρνάβα Iωακείµ39. Τις δε αµέσως επόµενες µέρες, που ανέλαβε τη διοίκηση της 

Mονής ο Ιεροµόναχος Χαράλαµπος, η Μονή υπέστη µια καινούργια δοκιµασία, όταν 

αφίχθηκαν σε αυτήν Τούρκοι ένοπλοι µε επικεφαλής κάποιον Αλαγίβεη40 από την 

Πάφο, οι οποίοι είχαν πρόθεση να την πυρπολήσουν και να την αφανίσουν. Τους 

απέτρεψε, όµως, ο Μουλλάς41 της Λευκωσίας, ο οποίος, «θεία οικονοµία», όπως 

αναφέρεται, έφθασε τότε στη Μονή. Aς σηµειωθεί ότι, όπως διαπιστώνεται από τον 

κώδικα του Hγουµένου, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την απληστία των 

Tούρκων αγάδων και τις εκ µέρους τους συνεχείς απαιτήσεις χρηµάτων42. 

 Στο δηµοσίευµα προτίθεται επίσης, ότι ύστερα από ενέργειες του 

προαναφερθέντος Κωνσταντίνου Περιστιάνη, εξεδόθη αργότερα διάταγµα από την 

Υψηλή Πύλη, που πρόσταζε την επιστροφή των κλαπέντων αργυρών σκευών στη 

Μονή Κύκκου. Οι ντόπιοι, όµως, Τούρκοι αξιωµατούχοι εφεύραν άλλον τρόπο, για 

                                                
38. K. Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου Xαράλαµπος», ό.π., σ. 

στ΄-ζ΄ [= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, ό.π., σ. 408]. 

39. Ανδρέα Μιτσίδη, «H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας», στον τόµο: 

Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣT΄, Λευκωσία 2011, σ. 

724. 

40. Στην πραγµατικότητα είναι άγνωστο το όνοµά του και αυτό που διέσωσε η 

παράδοση προέρχεται από τις λέξεις alay bey, δηλαδή τον αρχηγό του 

αποσπάσµατος. Βλ. K. Γιαγκουλλή, Θησαυρός της Μεσαιωνικής και Νεότερης 

Kυπριακής Διαλέκτου, ό.π., σ. 37. 

41. «µουλ(λ)άς - µολλάς, ο [τουρκ. molla] αρχιδικαστής, ιεροδιδάσκαλος, 

ιερονόµος». Βλ. K. Γιαγκουλλή, Θησαυρός της Μεσαιωνικής και Νεότερης 

Kυπριακής Διαλέκτου, ό.π., σ. 328. 

42. Eνδεικτικά βλ. K. Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου 

Xαράλαµπος», ό.π., σ. ζ΄-ιη΄ [= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, ό.π., σ. 

409-420], όπου πληθώρα σχετικών καταγραφών. 



13 

να µην τα αποδώσουν, και κατηγόρησαν ψευδώς τους Μοναχούς, ότι είχαν 

κρυµµένα όπλα, µε αποτέλεσµα να τους επιβληθεί το υπερβολικό πρόστιµο των 

σαράντα τριών χιλιάδων γροσίων, το οποίο αδυνατούσαν να πληρώσουν. Για τον 

λόγο αυτό κατασχέθηκε µεγάλο µέρος από τα επιστραφέντα αργυρά σκεύη, τα 

οποία µεταφέρθηκαν στο Μετόχιο του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων στη Λευκωσία, 

που είχε φαίνεται επιταχθεί, όπου δύο χρυσοχόοι τα έλιωσαν. Ακολούθως 

εκποιήθηκε το ασήµι τους, ώστε να πληρωθεί το βαρύ πρόστιµο και να καταλήξουν 

και πάλι τα χρήµατα στους Τούρκους αγάδες. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το επεισόδιο µε τα κρυµµένα όπλα επιβεβαιώνεται 

από τον κώδικα του Ηγουµένου Χαραλάµπους, όπου σηµειώνεται ότι οι τοπικές 

Αρχές εξέδωσαν τελικά «γράµµα αθωώσεως διά τα τουφέκια»43. Για το ίδιο ζήτηµα 

αναφέρεται επίσης επιστολή, ηµεροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 1822, του 

Aρχιεπισκόπου Iωακείµ προς τον Hγούµενο Xαράλαµπο, µε το οποίο τον 

ενηµέρωνε ότι ο Oθωµανός διοικητής ζητούσε να του δοθούν εντός οκτώ ηµερών 

10.500 γρόσια από τη Mονή Kύκκου, 3.000 από την κοινότητα Mυλικουρίου και 

5.500 από κάποιο Μοναχό, που υπήρξε αίτιος αναταραχής, η οποία, όµως, δεν 

διευκρινίζεται. Aκόµη τον καλούσε να παραδώσει άµεσα, αν τα είχε στην κατοχή 

του, πενήντα τουφέκια, που ζητούσε ο διοικητής από τη Mονή, χωρίς ωστόσο να 

προσθέτει οτιδήποτε άλλο σχετικό για την περίεργη αυτή υπόθεση44. Εκφράζεται, 

όµως, η εικασία, ότι τα όπλα αυτά, πιθανόν κυνηγετικά, ο αριθµός των οποίων 

µπορεί να ήταν κατά πολύ µικρότερος, είχαν κρυφτεί και δεν παραδόθηκαν στις 

Αρχές, ύστερα από τη γενική διαταγή αφοπλισµού και την παραινετική εγκύκλιο, 

ηµεροµηνίας 22 Απριλίου 1821, του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, µε την οποία 

καλούσε τους Xριστιανούς κατοίκους της Λευκωσίας να παραδώσουν οτιδήποτε 

σχετικό είχαν στην κατοχή τους45. Ίσως δε να είχαν διαφυλαχθεί στο Μυλικούρι, γι’ 

                                                
43. K. Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου Xαράλαµπος», ό.π., σ. ιγ΄ 

[= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, ό.π., σ. 415]. 

44. Στυλιανού Περδίκη, «Eπαναστατικές κινήσεις στην Kύπρο κατά το 1821 και η 

Mονή Kύκκου», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 25 (1999) 259-260 [= 

Πρακτικά του Tρίτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία 16-20 Aπριλίου 

1996), τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, σ. 327-328]. 

45. K. Σπυριδάκι, «O Hγούµενος της Iεράς Mονής Kύκκου Xαράλαµπος», ό.π., σ. ιγ΄ 

[= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α΄-2, ό.π., σ. 415]. Για την εγκύκλιο της 
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αυτό και η αναφορά του ονόµατος του χωριού στο ανωτέρω έγγραφο. Eίναι, όµως, 

παντελώς άγνωστος ο ρόλος στην ιστορία του ταραχοποιού Μοναχού, για τον 

οποίο γίνεται λόγος στην επιστολή του Aρχιεπισκόπου Iωακείµ. 

 Tέλος, ας αναφερθεί ότι το ηρωικό πνεύµα της εποχής µαρτυρείται από τη 

συµµετοχή στην Eλληνική Eπανάσταση του Kυκκώτη Eπισκόπου Κοτυαίου (1818-

1823) και Μητροπολίτη Αγκύρας (1823-1826) του Οικουµενικού Πατριαρχείου, και 

ακολούθως Μητροπολίτη Λοκρίδος (1833-1852) της Εκκλησίας της Ελλάδας, 

Αγαθάγγελου Μυριανθούση. O Κύπριος Μητροπολίτης είχε ενεργό συµµετοχή 

στην Eπανάσταση και έλαβε µέρος στην εκστρατεία για την απελευθέρωση της 

Aνατολικής Στερεάς Eλλάδας, το 1826, προσφέροντας πολύτιµες υπηρεσίες προς 

τον επικεφαλής των ένοπλων οµάδων Δηµήτριο Yψηλάντη. Tη δε συµβολή του 

αυτή εκθειάζει ο τελευταίος σε επιστολή, ηµεροµηνίας 20 Aυγούστου 1829, προς 

τον πρώτο Kυβερνήτη της Eλλάδας Iωάννη Kαποδίστρια, τονίζοντας τις πολλές 

ταλαιπωρίες, που είχε υποστεί46. Aκολούθως, το 1833 ο Aγαθάγγελος εξελέγη 

στον µητροπολιτικό θρόνο Λοκρίδος, στον οποίο υπηρέτησε, αναπτύσσοντας 

πλούσια εκκλησιαστική και εθνική δράση, µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το 

185247. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ενατενίσεις, τχ 32 (Λευκωσία 2019), 91-98. 

                                                                                                                                                   
22ας Απριλίου 1821 βλ. Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, «Εγκύκλιος του 
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Κυπριανός, ό.π., σ. 303-304]. 

46. H επιστολή αυτή πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Bασίλειο Aτέση, H εν τη 

Mητροπόλει Θηβών εκκλησιαστική κατάστασις κατά την περίοδον της Eλληνικής 

Eπαναστάσεως, Aθήνα 1958, σ. 27-28. Αναδηµοσιεύτηκε αργότερα από τον Κωστή 

Κοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Λοκρίδος Aγαθάγγελος Mυριανθούσης (1833-

1852)», Κυκκώτικα Μελετήµατα, τ. Α΄, Λευκωσία 1997, σ. 69. 

47. Για τη ζωή του βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Λοκρίδος Aγαθάγγελος 

Mυριανθούσης», ό.π., τ. Α΄, σ. 51-78· Mητροπολίτη Φθιώτιδος Nικολάου, O 

Mητροπολίτης Λοκρίδος Aγαθάγγελος και η πολυτάραχη αρχιερατεία του (1833-

1852), Λαµία 2014. 


