
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

ΣXEΣEIΣ KYΠPOY KAI ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ MEΣOΛOΓΓΙOY 

 

 H Iερά Πόλη του Mεσολογγίου συνδέθηκε µε την Kύπρο µε ισχυρούς 

ιστορικούς δεσµούς, οι απαρχές των οποίων, από ό,τι έχουµε υπόψη, ανάγονται 

στην περίοδο της Eλληνικής Eπανάστασης του 1821. Τότε αριθµός Kυπρίων 

εθελοντών ενίσχυσε τους αγωνιστές του Mεσολογγίου, τόσο κατά την πρώτη, όσο 

και κατά τη δεύτερη πολιορκία του από τους Οθωµανούς. Aνάµεσά τους περίοπτη 

θέση καταλαµβάνει ο λοχαγός της Φάλαγγας Iωάννης Kύπριος, ο οποίος, όπως 

µαρτυρείται σε σχετικά έγγραφα, που διαφυλάχθηκαν στο «Αρχείο Αγώνος» της 

Eθνικής Bιβλιοθήκης της Eλλάδος, συµµετείχε σε αµφότερες τις πολιορκίες, όπου 

και τραυµατίστηκε. Για παράδειγµα, ο Πετρόµπεης Mαυροµιχάλης βεβαιώνει, την 

21η Iουλίου 1833, ότι ο ανωτέρω αγωνιστής πολέµησε «εξαιρετικώς εις το 

Mεσολόγγιον, το 1822 έτος, όπου και εις µίαν πεισµώδη έξοδον επληγώθη εις τον 

πόδα τον αριστερόν». Παρόµοια µαρτυρία για τη δράση του δίνει και ο 

Συνταγµατάρχης Θεοδωράκης Γρίβας, στις 5 Iανουαρίου 1836, ο οποίος σηµειώνει 

ότι ο καπετάν Iωάννης Kύπριος «επαρευρέθη εις την πρώτην πολιορκίαν του 

Mεσολογγίου» και «έλαβεν ατροµήτως καιρίαν πληγήν εις τον αριστερόν του 

πόδα». Eπίσης, ο Συνταγµατάρχης Nικήτας Σταµατελόπουλος, ο επονοµαζόµενος 

Nικηταράς, µαρτυρεί την 1 Iανουαρίου 1834, ότι ο εν λόγω αγωνιστής υπηρέτησε 

στο σώµα του «εις την δευτέραν πολιορκίαν του Mεσολογγίου, κατά το 1825, εις 

την οποίαν επληγώθη καιρίως εις την αριστεράν του χείρα»1. 

 O Nικηταράς µαρτυρεί επίσης, στις 27 Φεβρουαρίου 1844, για τη συµµετοχή 

στις µάχες του Mεσολογγίου, ίσως στη δεύτερη πολιορκία του, οπότε και 

τραυµατίστηκε, ακόµη ενός Kύπριου αγωνιστή, του Παντελή Γεωργίου Oρφανού. 

Όπως αναφέρει, ο Oρφανός, κατά τη διάρκεια του Aγώνα, «παρευρεθείς εις πολλά 

εις διάφορα µέρη µάχας, όπου  και επληγώθη δις, οίον εις την πολιορκίαν του 

Mεσολογγίου εις το χέρι»2. Σηµαντική υπήρξε επίσης η συµβολή στους αγώνες των 

κατοίκων του Mεσολογγίου για ελευθερία και του καπετάν Iωάννη Kύπριου, ο 

                                                
1. Για τα σχετικά έγγραφα βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, Λευκωσία 

1953, σ. 99-101· Γεώργιου Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, 

Λευκωσία 2008, σ. 84, 91. 

2. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 27-28. 
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οποίος µυήθηκε στον Aγώνα στην Tήνο και κυβέρνησε κατά τη διάρκειά του τα 

πλοιάρια «Ποσειδών» και «Aθηνά»3. Όπως πιστοποιείται από τους Δηµοτζέλιο και 

Γ.Λ. Zέρβα, στις 18 Iουλίου 1833, «ο Kαπετάν Iωάννης Kύπριος ευρέθη εις τον 

ιερόν αγώνα και την Δυτικήν Eλλάδα εις όλας τας εν Mεσολογγίω µάχας και 

εξαιρέτως το 1826 ευρέθη µε εν πλοίον του µυστικόν να πολιορκεί το Mεσολόγγι 

και Π. Πάτρας, εµποδίζοντας την µετακόµισιν των ζωοτροφών των εχθρών»4. 

 Eκτός από τους ανωτέρω, στο Mεσολόγγι πολέµησαν, σύµφωνα µε ισχυρή 

προφορική παράδοση, ακόµη δύο Kύπριοι αγωνιστές: οι Xατζηχριστόδουλος 

Kοκκινόφτας και Γιάννης Πασαπόρτης από τα χωριά Tσάδα και Kοίλη της επαρχίας 

Πάφου, αντίστοιχα5. Oι Kοκκινόφτας και  Πασαπόρτης, όπως και πολλοί άλλοι 

Κύπριοι αγωνιστές, ύστερα από τη λήξη του Aγώνα επέστρεψαν στην 

τουρκοκρατούµενη Κύπρο και έζησαν σε αφάνεια, µε αποτέλεσµα να µη διασωθούν 

έγγραφα τεκµήρια της επαναστατικής τους δράσης. Tο γεγονός αυτό συνέτεινε, 

ώστε η ανάµνηση της συµµετοχής τους στον Αγώνα να διατηρηθεί σε τοπικό 

επίπεδο και να µαρτυρείται µόνο από κειµήλια, που διαφυλάχθηκαν από µέλη των 

οικογενειών τους. Ανάµεσά τους περιλαµβάνεται και ένας χειρόµυλος, που ο 

Πασαπόρτης είχε στην κατοχή του για να αλέθει πυρίτιδα και τον οποίο η 

απόγονός του, Κλεοπάτρα Σοφιανού, παραχώρησε για να εκτίθεται στον ειδικά 

                                                
3. Bλ. 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. 101-

105· Γ. Xατζηκωστή, Aρχείον Pοδίωνος Π. Γεωργιάδη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 109-113, 155-

156, 287-288, όπου παρατίθενται σχετικά πιστοποιητικά οπλαρχηγών και έγγραφα 

της επαναστατικής κυβέρνησης. Aς σηµειωθεί ότι στο βιβλίο του Λ. Φιλίππου, 

Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 99-106, τα έγγραφα, που αφορούν τους δύο αγωνιστές 

δηµοσιεύονται ανάµεικτα σε µία ενότητα, δηµιουργώντας την εντύπωση ότι 

πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. 

4. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 101. 

5. Για τη συµµετοχή των Kοκκινόφτα και Πασαπόρτη στην Έξοδο του Mεσολογγίου 

βλ. Λ. Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, ό.π., σ. 138-139. Για τον Πασαπόρτη βλ. 

επίσης: «Η Κοίλη», εφηµ. Πάφος, 3.10.1941· Συνδέσµου Αποδήµων Κοίλης (έκδ.), 

Η Κοίλη του χθες και του σήµερα, Λευκωσία 2010, σ. 31-32. 
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διαµορφωµένο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύµατος Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄, για την κυπριακή συµβολή στους αγώνες του 1821 και του 19406. 

 O Δήµος Mεσολογγίου, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Kύπρου στην 

Aθήνα και την Oµοσπονδία Kυπριακών Oργανώσεων Eλλάδας, τιµώντας τη 

συµµετοχή αυτή των Kυπρίων αγωνιστών στις πολιορκίες της πόλης, µερίµνησε για 

την κατασκευή στον Kήπο των Hρώων ειδικού µνηµείου, που φιλοτέχνησε ο 

Κύπριος γλύπτης Nίκος Κοτζιαµάνης από τη Mόρφου7. Σε αυτό αναγράφονται τα 

ονόµατα των ανωτέρω αγωνιστών, τα δε αποκαλυπτήριά του έγιναν επί Δηµαρχίας 

Δηµήτριου Παλκογιάννη, στις 18 Iουνίου 2006, και στην τελετή παρέστη, ανάµεσα 

σε άλλους, και ο Δήµαρχος της αδελφοποιηµένης µε το Mεσολόγγι πόλης της 

Mόρφου, Xαράλαµπος Πίττας8. 

 Ωστόσο στη σχετική επιγραφή πρέπει να προστεθεί και το όνοµα του 

δραστήριου Φιλικού και ριψοκίνδυνου αγωνιστή Aρχιµανδρίτη Θεοφύλακτου 

(Θεόφιλου) Θησέα από τον Στρόβολο Λευκωσίας, ο οποίος συµµετείχε στις µάχες 

του Mεσολογγίου, όπως βεβαιώνει έγγραφο, ηµεροµηνίας 26 Οκτωβρίου 1834, του 

«Aρχείου Aγώνος» της Eθνικής Bιβλιοθήκης, που υπογράφεται από τον Πετρόµπεη 

Mαυροµιχάλη και άλλους οπλαρχηγούς. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε αυτό, ο 

Kύπριος Aρχιµανδρίτης «απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας της Eλλάδος ιερού 

αγώνος επαρουσιάσθη πρόθυµος εις το στάδιον των πολέµων», και ότι «τον 

είδαµεν οι υποφαινόµενοι, άλλος εις την πολιορκίαν της Tριπολιτζάς, άλλος εις 

εκείνην του Mεσολογγίου, και έτερος αλλαχού αγωνιζόµενον»9. 

                                                
6. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Η Κύπρος και η Ελληνική Επανάσταση του 1821», 

εφηµ. Ο Φιλελεύθερος, 25.3.2018. 

7. Aς σηµειωθεί ότι ο N. Kοτζιαµάνης φιλοτέχνησε και άλλα έργα στο Mεσολόγγι, 

ο Δήµος του οποίου τον ανακήρυξε σε επίτιµο δηµότη του, το 2014. Bλ. 

«Αποστολή στο Μεσολόγγι, 11-13 Απριλίου 2014», Η Φωνή της Μόρφου 62 (2014) 

17. 

8. «Αποκαλυπτήρια του µνηµείου των Κυπρίων αγωνιστών στο Μεσολόγγι», Η 

Φωνή της Μόρφου 30 (2006) 19-20. 

9. Βλ. Εµµανουήλ Πρωτοψάλτη, Η Κύπρος εις τον Αγώνα του 1821, Αθήνα 1971· 

Δηµήτριου Πανόπουλου, Ο κλήρος στην Εθνεγερσία του 1821. Από ανέκδοτα 

έγγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πάτρα 2001, σ. 144-145. 
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 Στα χρόνια που ακολούθησαν, και ειδικότερα ύστερα από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους, οι σχέσεις Kύπρου και Mεσολογγίου επικεντρώνονται, κυρίως, 

στις σχέσεις που δηµιουργούν µεταξύ τους ορισµένοι από τους κατοίκους τους. 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε οικογενειακές παραδόσεις, τόσο επιζήσαντες της 

Eξόδου, όσο και Mεσολογγίτες ναυτικοί, οι οποίοι επισκέπτονταν τα κυπριακά 

λιµάνια µε εµπορικά πλοία, που αναχωρούσαν, είτε από το Mεσολόγγι, είτε από το 

Γαλαξίδι, για την Aνατολική Mεσόγειο, συνήψαν γάµους και έµειναν στο νησί, εξού 

και το επώνυµο Mεσολογγίτης, που συναντάται ακόµη και σήµερα. Aνάµεσα στους 

απογόνους τους περιλαµβάνεται ο κοινωνικός και πολιτικός παράγοντας 

Kλεόβουλος Mεσολογγίτης (1872-1939), ο οποίος εξέδιδε στη Λάρνακα, για 

περισσότερο από σαράντα χρόνια, την εφηµερίδα «Nέον Έθνος»10. Επίσης, στην 

Κύπρο κατέφυγε, τουλάχιστον από τα µέσα του 19ου αιώνα, και ο Μεσολογγίτης 

δάσκαλος Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος αρχικά δίδαξε τα ελληνικά 

γράµµατα στις θυγατέρες του υποπρόξενου της Ελλάδας στη Λευκωσία Σταυράκη. 

Στη συνέχεια, όµως, αποδέχθηκε πρόσκληση των κατοίκων του Καραβά και, από το 

1855, υπηρέτησε στο σχολείο, που πρωτολειτούργησε το έτος αυτό στο συνοδικό 

της Μονής της Aχειροποιήτου για τα παιδιά της κωµόπολης. Ας σηµειωθεί ότι στον 

Καραβά, όπου έµεινε γνωστός µε το παρανόµι «δασκαλούδι», εξαιτίας, µάλλον, 

της σωµατικής του διάπλασης, ο Τριανταφυλλίδης νυµφεύτηκε και έζησε µέχρι τον 

θάνατό του, που συνέβη γύρω στο 1910, σε ηλικία εκατόν περίπου ετών11. 

 Ακόµη, Kύπριοι ή απόγονοι Kυπρίων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην 

Eλλάδα, συνήψαν γάµους µε µέλη οικογενειών από το Mεσολόγγι, συνδέοντας 

κατά τον τρόπο αυτό την Kύπρο µε την Iερά Πόλη. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται ο 

βουλευτής Tυρνάβου και Yπουργός Στρατιωτικών κατά την επανάσταση στο Γουδί, 

                                                
10. Για τη ζωή του Κλ. Μεσολογγίτη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 356-357. Για την καταγωγή του 

από το Μεσολόγγι βλ. «Παγκύπρια πένθη: Κλέοβουλος Μεσολογγίτης», εφηµ. 

Πάφος, 15.6.1939. 

11. Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 365-

367· Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της 

Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 337· Κωστή Κοκκινόφτα, «Τα 

Ελληνικά Γράµµατα στον Καραβά», Κυπριακαί Σπουδαί 69 (2008) 111-112.  
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το 1909, στρατηγός Λεωνίδας Λαπαθιώτης (1854-1941), ο οποίος καταγόταν από 

τη Λάπηθο της επαρχίας Kερύνειας. O Λαπαθιώτης νυµφεύτηκε τη Mεσολογγίτισα 

Bασιλική Παπαδοπούλου, µε την οποία απέκτησαν ένα γιο, τον λυρικό ποιητή των 

χρόνων του Mεσοπολέµου Nαπολέοντα Λαπαθιώτη (1888-1944). Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι η µητέρα της Bασιλικής Παπαδοπούλου, Καλλιροόη, ήταν 

θυγατέρα του ήρωα της Εξόδου Γιάννη Pαζηκότσικα και πρώτη ξαδέλφη του 

Χαρίλαου Tρικούπη12. 

 Kαθόλη αυτή την περίοδο, κατά την οποία η Kύπρος βίωνε τις συνέπειες 

αρχικά της Tουρκικής κατοχής και από το 1878 της Aγγλικής αποικιοκρατικής 

διακυβέρνησης, οι αγώνες των Eλλήνων για ελευθερία στο Mεσολόγγι αποτέλεσαν 

πρότυπο για τους κατοίκους του νησιού. Στον κυπριακό τύπο των χρόνων της 

Αγγλοκρατίας δηµοσιεύτηκαν επανειληµµένως κείµενα, που προέβαλλαν το 

πνεύµα αντίστασης στους ξένους κατακτητές, το οποίο αντιπροσώπευε η πόλη του 

Μεσολογγίου. 

 Το γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε το Μεσολόγγι να εντάσσεται στο 

πρόγραµµα των επισκέψεων, που πραγµατοποιούσαν οι µαθητές των Γυµνασίων 

του νησιού, κατά τις σχολικές εκδροµές στην Eλλάδα, ύστερα από το τέλος του 

Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και σε µια εποχή κορύφωσης του ενωτικού 

αιτήµατος. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν και οι µαθητές του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου Λευκωσίας, οι οποίοι µετέφεραν, το 1953, από το Mεσολόγγι και 

φύτεψαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου τους δάφνη, για να υπενθυµίζει το 

ανυποχώρητο πνεύµα αγωνιστικότητας του Eλληνισµού, όπως δηλώθηκε 

αµετάκλητα µε την αντίσταση των κατοίκων του στην πολιορκία και την ηρωική 

Έξοδο, που ακολούθησε13. 

                                                
12. Tάσου Kόρφη, Nαπολέων Λαπαθιώτης. Συµβολή στη µελέτη της ζωής και του 

έργου του, Aθήνα 1985, σ. 11· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., 

σ. 298. Για την οικογένεια Λαπαθιώτη βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Γενεαλογικά του 

Ναπολέοντα Λαπαθιώτη», Μικροφιλολογικά 17 (2005) 42-46, όπου και 

βιβλιογραφία. Για τις συγγενικές σχέσεις των µελών της οικογένειας Τρικούπη βλ. 

το γενεαλογικό της δέντρο, όπως παρατίθεται από τον Διονύση Μπερερή, Ιστορική 

µνήµη οικογένειας Τρικούπη, Αθήνα 2017, σ. 13. 

13. Mαρτυρία του Διευθυντή του Θησαυρού Kυπριακής Eλληνικής της Iεράς Mονής 

Kύκκου κ. Mενέλαου Xριστοδούλου, ο οποίος συµµετείχε στην εκδροµή, ως 
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 Στο ίδιο πνεύµα κινούµενος ο Kύπριος λογοτέχνης Aνδρέας Γεωργιάδης - 

Kυπρολέων (1904-1988) έγραψε και εξέδωσε τα πολυσέλιδα µυθιστορήµατα 

«Eλεύθεροι Πολιορκηµένοι», το 1972, και «Η αποθέωση της λευτεριάς», το 1977, 

τα οποία έχουν ως επίκεντρο τον µεν πρώτο την πολιορκία του Μεσολογγίου, από 

τον Μάιο του 1825 έως τον Δεκέµβριο του 1825, το δε δεύτερο τη συνέχειά της, 

περιλαµβανοµένης και της Eξόδου14. Επίσης, ο Κύπριος αγωνιστής και λογοτέχνης 

Πέτρος Στυλιανού (γενν. το 1933) έγραψε, βασισµένος στα αποµνηµονεύµατα του 

Νικόλαου Κασοµούλη και στο πεζογραφικό έργο του Δηµήτρη Φωτιάδη 

«Μεσολόγγι», µεγάλο επικό ποίηµα για όσα διαδραµατίστηκαν στην Ιερά Πόλη 

κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της και κατά την ηρωική Έξοδο των κατοίκων της, 

αποσπάσµατα από το οποίο δηµοσίευσε σε συνέχειες στο περιοδικό «Κυπριακός 

Λόγος», µεταξύ των ετών 1980 και 198215. 

 Αξίζει ακόµη να αναφερθεί, ότι η Έξοδος ενέπνευσε τον σπουδαίο Κύπριο 

ζωγράφο Σολοµώντα Φραγκουλίδη (1902-1981), που φιλοτέχνησε σχετικό έργο, το 

οποίο ο καπνοβιοµήχανος Ιωάννης Παπαστράτος προσέφερε στην Ιερά Πόλη σε 

αντικατάσταση παρόµοιου του Θεόδωρου Βρυζάκη, που είχε καεί. Σήµερα το έργο 

αυτό του Φραγκουλίδη εκτίθεται στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης του 

Μεσολογγίου και είναι ένα από τα σηµαντικότερά του εκθέµατα16. 

                                                                                                                                                   
µαθητής της E΄ τάξης, το καλοκαίρι του 1953. Για την επίσκεψη αυτή και τη 

µεταφορά δάφνης στην Κύπρο βλ. Πέτρου Παπαλαµπριανού, «Εκδροµή στην 

Ελλάδα», Μαθητική Εστία 10 (1953) 20. Παρόµοια επίσκεψη στο Μεσολόγγι οι 

µαθητές του Παγκυπρίου Γυµνασίου πραγµατοποίησαν και την επόµενη χρονιά. Βλ. 

Ανδρέα Νικολαΐδη, «Από την εκδροµή στην Ελλάδα», Μαθητική Εστία 13 (1954) 

20-21. 

14. Για τη ζωή και το έργο του Kυπρολέοντα βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 273, όπου και βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Κλείτου Ιωαννίδη, 

Πρόσωπα και Ιδέες, τ. Α΄, Λευκωσία 2002, σ. 346-354, όπου παρατίθεται 

συνέντευξη του Κύπριου λογοτέχνη και αναφορές στο έργο του. 

15. Πέτρου Στυλιανού, «Μεσολόγγι», Κυπριακός Λόγος 69-72 (1980) 386-393, 73 

(1981) 39-49, 74-75 (1981) 153-162, 77-78 (1981) 458-468, 79-80 (1982) 21-46. 

16. Για τα σχετικά µε τη φιλοτέχνηση του έργου αυτού βλ. Κλείτου Ιωαννίδη, Η 

ανέκδοτη αυτοβιογραφία του ζωγράφου Σολοµώντος Φραγκουλίδη (1902-1981), 

Λευκωσία 2000, σ. 59-62· Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου, Σολωµός Φραγκουλίδης, 
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 Στα νεότερα χρόνια και σε εποχές, κατά τις οποίες αντιµετώπισε άµεσο 

κίνδυνο από την τουρκική επιθετικότητα, η Kύπρος συνδέθηκε ξανά µε νέους 

δεσµούς µε την πόλη του Mεσολογγίου, οι απαρχές των οποίων ανάγονται στο 

έτος 1964, όταν, εξαιτίας της τουρκοανταρσίας, η νεοσύστατη Kυπριακή 

Δηµοκρατία κινδύνευσε µε κατάλυση. Eστάλη τότε από την Eλληνική Kυβέρνηση ο 

υφυπουργός Παιδείας και διακεκριµένος Κύπριος λόγιος και συγγραφέας Λουκής 

Ακρίτας (1908-1965), για να µεταφέρει, ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας, µήνυµα 

συµπαράστασης στις δοκιµασίες του κυπριακού λαού. Eπιστρέφοντας στην Aθήνα 

και συγκλονισµένος από όσα έζησε στην ιδιαίτερή του πατρίδα, µετέβη τις 

επόµενες ηµέρες στο Mεσολόγγι, όπου, µιλώντας, στις 26 Aπριλίου του ίδιου 

έτους, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Έξοδο, ταύτισε τους αγωνιζόµενους 

Κυπρίους µε τους ελεύθερους πολιορκηµένους του Μεσολογγίου, που παρέµειναν 

ανυποχώρητοι στον αγώνα για ελευθερία. «Μένοντας για λίγες ηµέρες στην 

Κύπρο», ανέφερε στην οµιλία του, «αναβαπτίστηκα στην Κασταλία του 

Ελληνισµού, έζησα ώρες ακµής, βάδισα στις κορυφογραµµές του ήθους», για να 

προχωρήσει στη συνέχεια σε ιστορικούς παραλληλισµούς και να καταλήξει µε τη 

φράση: «Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δηµότης Μεσολογγίου»17. 

 Tιµώντας τον σπουδαίο αυτό αγωνιστή και λογοτέχνη, ο Δήµος 

Mεσολογγίου αποφάσισε, το 2010, σε ένδειξη αναγνώρισης του πολιτικού και 

πνευµατικού του έργου, να ονοµάσει µία από τις πλατείες της πόλης σε «Πλατεία 

Λουκή Ακρίτα», όπου τοποθετήθηκε προτοµή του, έργο του γλύπτη Νίκου 

Κοτζιαµάνη. Tα αποκαλυπτήριά της έγιναν από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας Δηµήτρη Ηλιάδη και τον 

Δήµαρχο Μεσολογγίου Γιάννη Αναγνωστόπουλο, στις 14 Μαρτίου 2010, 

παρισταµένου και του Δηµάρχου Μόρφου Χαράλαµπου Πίττα, ως εκπροσώπου της 

γενέτειρας πόλης του Λουκή Ακρίτα. Την ίδια µέρα πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση 

                                                                                                                                                   
ένας γνήσιος δηµιουργός, Λευκωσία 2009, σ. 24, όπου και φωτογραφία του πίνακα. 

Για τη ζωή και το έργο του Φραγκουλίδη βλ. Αρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 627. 

17. Βλ. Πολιτιστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (έκδ.), Λουκή 

Ακρίτα: Δεκατρία Κείµενα, Λευκωσία 1995, σ. 79-91, όπου δηµοσιεύεται η ανωτέρω 

οµιλία του Ακρίτα. Για µία συνοπτική παρουσίαση της ζωής και του έργου του βλ. 

Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 33-34. 
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µνήµης για τον Ακρίτα, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας στην Αθήνα και τον Δήµο Μεσολογγίου, µε οµιλητές τους καθηγητές 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ανδρέα Βοσκό και Κώστα Κασίνη, τον καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου Γεώργιο Γιωργή, τη µορφωτική ακόλουθο της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας στην Αθήνα Ελένη Αντωνιάδου και τη θυγατέρα του Λουκή Ακρίτα, 

δηµοσιογράφο και συγγραφέα Έλενα Ακρίτα18. 

 Στο µεταξύ, η συνεχιζόµενη επεκτατική πολιτική της Tουρκίας στην Kύπρο 

έγινε αφορµή για τη δηµιουργία νέων δεσµών µε το Mεσολόγγι, αφού δεκάδες 

νέοι από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της υπηρέτησαν ως στρατιώτες στην 

EΛΔYK και προασπίστηκαν την εδαφική ακεραιότητα του νησιού. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνεται και ο λοχίας του πεζικού Παναγιώτης Mπαγιώργος του Φωτίου από 

την κοινότητα Παλαιοχώρι Mεσολογγίου, ο οποίος βρήκε ηρωικό θάνατο από ριπή 

εχθρικού πυροβόλου στην τοποθεσία «Προµαχών» του στρατοπέδου της 

Eλληνικής Δύναµης στη Λευκωσία, στις 16 Aυγούστου 1974, κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής19. Eναντίον του Tούρκου εισβολέα 

αγωνίστηκαν και πολλοί άλλοι νέοι από την περιοχή, για τους οποίους, όµως, 

απουσιάζει κάποια επίσηµη καταγραφή µε αναφορά στον τόπο καταγωγής τους, 

από όπου να µπορούν να αντληθούν αξιόπιστα στοιχεία. 

 Στις µέρες µας οι σχέσεις Kύπρου - Mεσολογγίου γνωρίζουν άνθηση, ειδικά 

ύστερα από την αδελφοποίηση της κατεχόµενης από τα τουρκικά στρατεύµατα 

εισβολής του 1974 πόλης της Μόρφου µε την Ιερά Πόλη.  Η σχετική πρωτοβουλία 

για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων ανήκε στον καθηγητή της Φιλοσοφικής 

Σχολής και Γενικό Γραµµατέα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, Παναγιώτη Κοντό, ο οποίος, σε συνεργασία µε τον καταγόµενο από τη 

γειτονική στη Μόρφου κοινότητα Ζώδεια, καθηγητή στην ίδια Σχολή, Ανδρέα 

                                                
18. «Ο Δήµος Μόρφου στο Μεσολόγγι», Η Φωνή της Μόρφου 46 (2010) 22-23. 

19. Δυστυχώς στους δηµοσιευθέντες καταλόγους των πεσόντων και αγνοουµένων 

ηρώων της ΕΛΔΥΚ απουσιάζει ο τόπος καταγωγής τους. Ενδεικτικά βλ. 

Σπυρίδωνος Δελή, Η αυτοθυσία της Ελληνικής Δύναµης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), Αθήνα 

2012, σ. 295-297 (οι πεσόντες· σ. 296 η αναφορά στον Μπαγιώργο) και σ. 298-299 

(οι αγνοούµενοι). H καταγωγή του Μπαγιώργου είναι γνωστή από διαδικτυακή 

ανάρτηση στον ιστότοπο: https://stratistoria.wordpress.com/2015/06/06/1974-eldyk-

dead/ 
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Βοσκό, υπέβαλε εισήγηση προς το Πανεπιστήµιο της ελληνικής πρωτεύουσας. Η 

εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε οµόφωνα από το Πανεπιστήµιο, την 5η Μαρτίου 2001, 

και ακολούθως υπεβλήθη στα Δηµοτικά Συµβούλια Μόρφου και Μεσολογγίου, τα 

οποία και την αποδέχθηκαν. 

 Ενάµιση περίπου χρόνο αργότερα, την 31η Αυγούστου 2002, 

πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «St Rafael» στη Λεµεσό το πρώτο µέρος της 

αδελφοποίησης, οπότε υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο από τους Δηµάρχους 

Μόρφου και Μεσολογγίου, Χαράλαµπο Πίττα και Κωνσταντίνο Ρεπάσο. Οι κάτοικοι 

της κατεχόµενης Μόρφου, µε τις συληµένες εκκλησίες, τους κατεστραµµένους 

τάφους των πατέρων τους, αδελφοποιήθηκαν µε τους κατοίκους της πόλης, η 

οποία είναι ταυτόσηµη µε τον αγώνα για ελευθερία και διεκδίκηση των 

αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γεγονός το οποίο έγινε δεκτό στο νησί µε 

αισθήµατα συγκίνησης20. Οκτώ µήνες αργότερα ακολούθησε το δεύτερο µέρος της 

αδελφοποίησης, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επίσηµης επίσκεψης 

αντιπροσωπείας των µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου της Mόρφου στο 

Mεσολόγγι, οπότε υπογράφηκε στο Δηµοτικό Μέγαρο της πόλης, στις 2 Μαΐου 

2003, νέο Πρωτόκολλο από τους Δηµάρχους Μεσολογγίου Γεώργιο Πρεβεζάνο και 

Μόρφου Χαράλαµπο Πίττα21. Ας σηµειωθεί ότι ο Δήµος Μεσολογγίου 

αδελφοποιήθηκε, σε τελετή, που έγινε στις 6 Απριλίου 2012, µε ακόµη µία 

κατεχόµενη από τα τουρκικά στρατεύµατα κυπριακή πόλη, την Αµµόχωστο22. 

 Στο µεταξύ, το 2006, οι Δήµοι Μόρφου και Μεσολογγίου επεσφράγισαν τη 

συνεργασία τους, διοργανώνοντας από κοινού τις εκδηλώσεις για την 180ή 

επέτειο από την Έξοδο, µε την έναρξή τους να πραγµατοποιείται στην Κύπρο και 

να εντάσσεται στους ευρύτερους εορτασµούς των εθνικών επετείων της 25ης 

Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Για τον λόγο αυτό αντιπροσωπεία του Δήµου 

                                                
20. Χλόης Ιακωβίδου, «Αδελφοποίηση δύο πόλεων µαρτυρικών», Η Φωνή της 

Μόρφου 16 (2002) 4-11. Για µία σύντοµη αναφορά στις σχέσεις των δύο Δήµων βλ. 

Χαρίλαου Χαριλάου, «Η ιστορία των αδελφοποιηµένων πόλεων µε τον Δήµο µας: 

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου», Η Φωνή της Μόρφου 50 (2011) 38-39. 

21. «Β΄ µέρος: Αδελφοποίηση Μόρφου µε την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου στο 

Μεσολόγγι», Η Φωνή της Μόρφου 18 (2003) 28-32. 

22. Κυριάκου Κουδουνά, «Αποστολή Δήµου Μόρφου στο Μεσολόγγι», Η Φωνή της 

Μόρφου 53 (2012) 15. 
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Μεσολογγίου, µε επικεφαλής τον Δήµαρχο Γεώργιο Πρεβεζάνο, επισκέφθηκε το 

νησί, µεταφέροντας το λάβαρο και την ιερή εικόνα της Eξόδου, και έλαβε µέρος 

στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου23. Ακολούθως, το βράδυ της ίδιας µέρας 

συµµετείχε σε εκδήλωση στο Δηµοτικό Μέγαρο Στροβόλου, όπου απηύθυναν 

χαιρετισµό οι Δήµαρχοι Στροβόλου και Μόρφου, Σάββας Ηλιοφώτου και 

Χαράλαµπος Πίττας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας Πεύκιος Γεωργιάδης, και εκφωνήθηκε οµιλία για το νόηµα των 

επετείων από τον Δήµαρχο Μεσολογγίου, ενώ η Καλλιτεχνική Χορωδία Λευκωσίας 

- Μόρφου ερµήνευσε µουσικές συνθέσεις και το χορευτικό συγκρότηµα του 

Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παρουσίασε επίλεκτους 

ελληνικούς χορούς24. 

 Στη συνέχεια, την αµέσως επόµενη µέρα οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε 

την τέλεση µνηµοσύνου για τους πεσόντες αγωνιστές του 1821 από την Πάφο στο 

χωριό Κοίλη, όπου πραγµατοποιήθηκαν, από τον υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού Γεώργιο Λιλλήκα και τον Δήµαρχο Μεσολογγίου, τα αποκαλυπτήρια 

τιµητικής πλάκας στη µνήµη του προαναφερθέντος αγωνιστή, Ιωάννη Πασαπόρτη25. 

Aκολούθως, αντιπροσωπεία του Δήµου Μόρφου επισκέφθηκε, µεταξύ της 13ης και 

της 16ης Απριλίου 2006, το Μεσολόγγι, όπου συµµετείχε στις εκδηλώσεις µε την 

ευκαιρία της επετείου της Εξόδου, που συνεχίστηκαν στην πόλη26. 

 Έκτοτε αντιπροσωπεία του Δήµου Μόρφου επισκέπτεται ανελλιπώς το 

Μεσολόγγι την περίοδο των εορτασµών, που πραγµατοποιούνται κατά την επέτειο 

της Εξόδου, καλλιεργώντας περαιτέρω τη συνεργασία των δύο πόλεων µε 

                                                
23. «Εορτασµοί αδελφοποιηµένων Δήµων Μόρφου - Μεσολογγίου της 180ής 

επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκηµένων και 25ης Μαρτίου 1821 και 

1ης Απριλίου 1955, 24-26 Μαρτίου 2006», Η Φωνή της Μόρφου 29 (2006) 31-33. 

24. «Αδελφοποιηµένοι Δήµοι Μόρφου - Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. 180ή επέτειος 

της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκηµένων. Εθνικοί Εορτασµοί 25ης Μαρτίου 

1821 και 1ης Απριλίου 1955», Η Φωνή της Μόρφου 29 (2006) 4-18. 

25. «Εορτασµοί αδελφοποιηµένων Δήµων Μόρφου - Μεσολογγίου», ό.π., σ. 33. 

26. «Επίσκεψη αποστολής Δήµου Μόρφου στο Μεσολόγγι», Η Φωνή της Μόρφου 

30 (2006) 19-20. 
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διάφορες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις27. Αναφέρονται ενδεικτικά η 

διοργάνωση στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, από τις 22 έως τις 24 Απριλίου 

2005, έκθεσης φωτογραφίας µε τίτλο «Μόρφου - Κραυγή Αγωνίας» του Λουκιανού 

Εγγράφου, ο οποίος µετέβη στην κατεχόµενη γενέτειρά του, ύστερα από το µερικό 

άνοιγµα των οδοφραγµάτων από τις δυνάµεις κατοχής, και φωτογράφησε την 

καταστροφή, τη λεηλασία και την αλλοίωση της ιστορικής της φυσιογνωµίας28. 

Eπίσης, η προβολή, τον Απρίλιο του 2008, της ταινίας «Αγκαλιά της Μόρφου», που 

συγκίνησε το κοινό της πόλης του Mεσολογγίου µε σκηνές από την κυπριακή 

τραγωδία του 197429. Ακόµη, η πραγµατοποίηση, τον Aπρίλιο του 2012, έκθεσης 

φωτογραφίας µε τίτλο: «Μόρφου, η σύληση και η καταστροφή µιας πανάρχαιας 

                                                
27. Mε µόνη εξαίρεση το δίσεκτο για την Kύπρο και την οικονοµία της 2013. Για τη 

συµµετοχή αυτή του Δήµου στις εκδηλώσεις µε την ευκαιρία της Eξόδου βλ. «Ο 

Δήµος Μόρφου στο Μεσολόγγι στις εκδηλώσεις της Εξόδου, 30 Μαρτίου - 2 

Απριλίου 2007», Η Φωνή της Μόρφου 34 (2007) 24-25· «Ο Δήµος Μόρφου στο 

Μεσολόγγι στις εκδηλώσεις της Εξόδου, 18-21 Απριλίου 2008», Η Φωνή της 

Μόρφου 38 (2008) 24-25· «Ο Δήµος Μόρφου στο Μεσολόγγι στις εκδηλώσεις της 

Εξόδου, 10-13 Απριλίου 2009», Η Φωνή της Μόρφου 42 (2009) 24· «Ο Δήµος 

Μόρφου στο Μεσολόγγι στις εκδηλώσεις της Εξόδου, 26-29 Μαρτίου 2010», Η 

Φωνή της Μόρφου 46 (2010) 24-25· «15-18 Απριλίου αποστολή στο Μεσολόγγι», Η 

Φωνή της Μόρφου 49 (2011) 26· Κ. Κουδουνά, «Αποστολή Δήµου Μόρφου στο 

Μεσολόγγι», ό.π., σ. 14-16· «Αποστολή στο Μεσολόγγι, 11-13 Απριλίου 2014», Η 

Φωνή της Μόρφου 62 (2014) 17· «3-16 Απριλίου Μεσολόγγι», Η Φωνή της Μόρφου 

66 (2015) 18· «21-24.4.2016: Αποστολή Δήµου Μόρφου στο Μεσολόγγι», Η Φωνή 

της Μόρφου 70 (2016) 36· «Ο Δήµος Μόρφου τίµησε τις εκδηλώσεις για  την 191η 

επέτειο της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου», Η Φωνή της Μόρφου 74 (2017) 22-

24. 

28. «Μεσολόγγι: Παγκόσµιο σύµβολο ελευθερίας, Μόρφου: Κραυγή αγωνίας», Η 

Φωνή της Μόρφου 25 (2005) 4-17· «Συµµετοχή του Δήµου Μόρφου στους 

εορτασµούς για την 179η επέτειο της ηρωικής εξόδου της Φρουράς των 

Ελεύθερων Πολιορκηµένων στο Μεσολόγγι», Η Φωνή της Μόρφου 25 (2005) 23-

24. 

29. «Ο Δήµος Μόρφου στο Μεσολόγγι στις εκδηλώσεις της Εξόδου, 18-21 

Απριλίου 2008», Η Φωνή της Μόρφου 38 (2008) 24-25. 
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κληρονοµιάς», αρχικά στην κοινότητα Κατοχή και ακολούθως στο Τρικούπειο 

Πολιτιστικό Κέντρο, την οποία επισκέφθηκαν µαθητές σχολείων και πολλοί 

κάτοικοι της πόλης30. Επίσης, η διοργάνωση, τον Mάρτιο του 2018, εκδήλωσης στο 

Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα και οµιλία για τις 

σχέσεις Kύπρου - Mεσολογγίου από τον υπογράφοντα31. 

 Τέλος, ας αναφερθεί ότι πολιούχος του Μεσολογγίου είναι ο Κύπριος Άγιος 

Σπυρίδων, ο οποίος τιµάται µε ιδιαίτερες εκδηλώσεις λαϊκής λατρείας, τόσο στην 

Ιερά Πόλη, όσο και στην Κύπρο, συνδέοντας τους κατοίκους τους, κατά τον τρόπο 

αυτό, και µε ισχυρούς πνευµατικούς δεσµούς32. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο: Επετειακός Τόµος επί τη εκατονταετηρίδι του περιοδικού 

«Απόστολος Βαρνάβας» 1918-2018, Λευκωσία 2018, σ. 528-538. 

                                                
30. Κ. Κουδουνά, «Αποστολή Δήµου Μόρφου στο Μεσολόγγι», ό.π., σ. 14-15. 

31. Δήµου Μεσολογγίου (έκδ.), Μεσολόγγι, Πόλη της Ελευθερίας. Εορτές Εξόδου, 

15 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018, Μεσολόγγι 2018, σ. 6· Μάρως Κεή, «Η Ιερά Πόλη 

του Μεσολογγίου τίµησε τον Δήµο Μόρφου», Η Φωνή της Μόρφου 78 (2018) 2-4. 

32. Για τον Άγιο Σπυρίδωνα και την τιµή του στην Kύπρο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Ο 

Άγιος Σπυρίδων και η Κύπρος», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας 

Ιστορικών Σπουδών 12 (2016) 53-66. 


