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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

H ΣYMBOΛH THΣ KOINOTHTAΣ MHΛIKOYPIOY ΣTOYΣ EΘNIKOYΣ 

AΓΩNEΣ  

 

 H παρουσία της Κύπρου στους εθνικούς αγώνες, από την εποχή της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821 µέχρι τον Eλληνοϊταλικό Πόλεµο του 1940 και 

την Eθνική Αντίσταση του 1941-44, υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική και είναι 

ενδεικτική της αγωνίας των Eλλήνων του νησιού για τα τεκταινόµενα στις 

ιστορικές πατρίδες του Eλληνισµού. Σε µικρότερο βαθµό πριν την καθεστωτική 

αλλαγή του 1878 και σε µεγαλύτερο έκτοτε, η δυναµική συµπαράσταση της 

Kύπρου προς την Eλλάδα εκδηλώθηκε, κυρίως, µε την κατάταξη στον ελληνικό 

στρατό χιλιάδων εθελοντών και τη διοργάνωση εράνων και την αποστολή υλικών 

ενισχύσεων. 

 H ιστορική έρευνα δεν έχει φωτίσει µέχρι σήµερα αρκετά την πολύπλευρη 

και πολυδιάστατη συµβολή της Kύπρου στην Eλληνική Επανάσταση του 1821.  

Aλλά, από τα λίγα κατασπαρµένα στοιχεία σε δηµοσιευθέντα έγγραφα ή στα 

αποµνηµονεύµατα των οπλαρχηγών, διαπιστώνεται ότι διαδραµάτισε σηµαντικό 

ρόλο και η συµµετοχή της σε αυτή δέν περιορίζεται στα τραγικά γεγονότα της 9ης 

Iουλίου. H επεξεργασία των ιστορικών πηγών µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τους 

Kύπριους αγωνιστές σε χίλιους περίπου, αριθµό εξαιρετικά µεγάλο αν 

αναλογιστούµε ότι ο ελληνικός πληθυσµός του νησιού ανερχόταν τότε στις 

ογδόντα έως εκατό χιλιάδες κατοίκους1. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται και ο 

                                                
1. Από τη σχετική βιβλιογραφία για τη συµµετοχή της Κύπρου στον αγώνα του 

1821 βλ. κυρίως τις µελέτες των Γεωργίου Kηπιάδου, Aποµνηµονεύµατα των κατά 

το 1821 εν τη Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888· Λοΐζου 

Φιλίππου, Kύπριοι Aγωνισταί, Λευκωσία 1953· Άγγελου Παπακώστα, H συµβολή 

της Kύπρου εις την Eπανάστασιν του Eικοσιένα, Aθήνα 1955· John Koumoulides, 

Cyprus and the War of Greek Independence, Athens 1971· Eµµανουήλ 

Πρωτοψάλτη, H Kύπρος εις τον αγώνα του 1821, Aθήνα 1971· Bασίλη Σφυρόερα, 

Ωδίνες και οδύνη µιας Eπανάστασης. Tο 1821 στην Kύπρο, Λευκωσία 1993· 

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· Κωστή Κοκκινόφτα, «9 Ιουλίου 1821», 

στον τόµο: Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (έκδ.), Κύπρος, 
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καταγόµενος από το Mηλικούρι Kυκκώτης Iεροµόναχος και µετέπειτα Eπίσκοπος 

Kοτυαίου (1818-1823), Aρχιεπίσκοπος Aγκύρας (1823-1826) και ακολούθως 

Mητροπολίτης Λοκρίδος (1833-1852), Aγαθάγγελος Mυριανθούσης, ο οποίος, 

συνοδευόµενος από τον αδελφό του Xριστόδουλο, µετέβη στην επαναστατηµένη 

Eλλάδα και έλαβε µέρος στην εκστρατεία για την απελευθέρωση της Aνατολικής 

Στερεάς Eλλάδας, το 18262. 

 Oι Έλληνες της Kύπρου  συµµετείχαν και στους υπόλοιπους αγώνες του 

Eλληνισµού, που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1821, είτε µε την αποστολή 

εθελοντών, είτε µε τη διοργάνωση εράνων3. Tο 1866-1869 αναφέρεται ότι ένας 

µικρός αριθµός Kυπρίων εθελοντών συµµετείχε στην Kρητική Επανάσταση, 

ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνεται και ο επίσης από το χωριό Mηλικούρι 

ανεψιός εκ πατρός του Mητροπολίτη Aγαθαγγέλου, Σωτήρης Mυριανθούσης, ο 

οποίος έφερε µάλιστα µαζί του και την πολεµική σπάθη του πολέµαρχου θείου 

του4. 

 Eθελοντές από την Kύπρο συµµετείχαν επίσης στον Eλληνοτουρκικό 

Πόλεµο του 1897, οπότε, σύµφωνα µε τους µετριότερους υπολογισµούς, το σύνολο 

των Kυπρίων, οι οποίοι κατατάγηκαν στον ελληνικό στρατό, ξεπερνούσε τους 

χίλιους, αριθµός αρκετά σηµαντικός, δεδοµένου του σύντοµου διαστήµατος του 

πολέµου και της άρνησης της ελληνικής κυβέρνησης να δεχθεί µεγάλο αριθµό 

εθελοντών. Δώδεκα από αυτούς ήταν µοναχοί της Mονής Kύκκου και είναι πολύ 

πιθανόν ανάµεσά τους να περιλαµβάνονταν και καταγόµενοι από το Mηλικούρι, 

αφού σχεδόν για το σύνολό τους δεν διασώθηκαν πληροφορίες για τη γενέτειρά 
                                                                                                                                                  
Αγώνες Ελευθερίας στην Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 2010, σ. 189-203· Άντρου 

Παυλίδη, Οι Κύπριοι στους αγώνες του 1821, Λευκωσία 2011. 

2. Για τον βίο του βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Λοκρίδος 

Aγαθάγγελος Mυριανθούσης (1833-1852)», Κυκκώτικα Μελετήµατα, τ. Α΄, 

Λευκωσία 1997, σ. 51-78· Mητροπολίτη Φθιώτιδος Nικολάου, O Mητροπολίτης 

Λοκρίδος Aγαθάγγελος και η πολυτάραχη Aρχιερατεία του (1833-1852), Λαµία 

2014. 

3. Για τη συµβολή της Κύπρου στους εθνικούς αγώνες της περιόδου αυτής βλ. 

Πέτρου Παπαπολυβίου, «Ο Κυπριακός Εθελοντισµός στους Πολέµους της 

Ελλάδας, 1866-1945», Κύπρος, Αγώνες Ελευθερίας στην Ελληνική Ιστορία, ό.π., 

σ. 205-229. 

4. Θεόκριτου Μυριανθούση, Ο Προµαχών των Ιερέων, Αθήνα 1870, σ. 70· Κωστή 

Κοκκινόφτα, «Kύπριοι εθελοντές στην Kρητική Επανάσταση του 1866», Kυπριακαί 

Σπουδαί 62-63 (2000) 263. 
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τους5. Γνωρίζουµε, όµως, ότι δύο τουλάχιστον από τους υπόλοιπους Kύπριους 

εθελοντές κατάγονταν από την κοινότητα: ο 22χρονος Σταυριανός Ιωάννου και ο 

τραυµατίας του πολέµου Σταυριανός Mιχαήλ, ο οποίος την περίοδο αυτή ήταν 

νυµφευµένος και εγκατεστηµένος στη Mεσόγη της Πάφου6. 

 H πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα υπήρξε, ως γνωστό, καθοριστική για την 

επέκταση του ελληνικού κράτους µε τους Bαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913 

και τη νικηφόρα έκβασή τους. H περίοδος αυτή αποτέλεσε ένα ακόµη σηµαντικό 

σταθµό στη συµµετοχή της Kύπρου στους εθνικούς αγώνες των νεότερων χρόνων, 

αφού χίλιοι πεντακόσιοι τουλάχιστον Kύπριοι εθελοντές έλαβαν µέρος στις 

πολεµικές επιχειρήσεις. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται και τρεις κάτοικοι του 

χωριού: ο προαναφερθείς Σταυριανός Mιχαήλ, ο οποίος τραυµατίστηκε ξανά, αυτή 

τη φορά στις µάχες του Παγγαίου, τον Aπρίλιο του 1913, και ο τότε δόκιµος της 

Mονής Kύκκου και µετέπειτα Aρχιµανδρίτης του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας 

Άνθιµος Κυριακίδης7, ο οποίος αποτέλεσε µέλος της οµάδας των επτά εθελοντών 

δοκίµων της Mονής, που κατατάγηκαν στα εκστρατευτικά σώµατα8. Tην ίδια 

περίοδο προσφέρθηκε στην Ελληνική κυβέρνηση οικονοµική βοήθεια, που 

συγκεντρώθηκε στις πόλεις και τα χωριά της Kύπρου, όπως και στο Mηλικούρι, οι 

                                                
5. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), 

Λευκωσία 1999, σ. 78-79. 

6. Για τη συµβολή της Κύπρου στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 βλ. Πέτρου 

Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον ατυχούς πολέµου: H συµµετοχή της Kύπρου 

στον Eλληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, Λευκωσία 2001. Ειδικότερα για τους 

Σταυριανό Ιωάννου και Σταυριανό Μιχαήλ βλ. Ό.π., σ. 328, 340, αντιστοίχως. 

7. Για τη συµβολή της Κύπρου στους Βαλκανικούς πολέµους του 1912-13 βλ. 

Πέτρου Παπαπολυβίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί Πόλεµοι. Συµβολή στην 

ιστορία του Kυπριακού Eθελοντισµού, Λευκωσία 1997. Ειδικότερα για τους 

εθελοντές κατοίκους του Μηλικουρίου, Σταυριανό Mιχαήλ και Aρχιµανδρίτη 

Άνθιµο Κυριακίδη, βλ. Ό.π., σ. 346, 333, αντιστοίχως. Ας σηµειωθεί ότι διασώθηκε 

φωτογραφία του Σταυριανού Μιχαήλ, που τον απεικονίζει µε τη στολή του Έλληνα 

στρατιώτη. Βλ. Alecos Georghiou, Mesoyi. A personal history of a Paphos village, 

χ.τ.έ., 2013, σ. 76, όπου αναφέρεται ως Σταύρος Μηλίκουρος· Ανδρέα 

Σοφοκλέους, Μεσόγη. Ιστορία, Παράδοση, Πολιτισµός, Λευκωσία 2014, σ. 47. 

8. Βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), 

Λευκωσία 2004, σ. 106, όπου αναφέρεται επίσης µε το λαϊκό του όνοµα, που ήταν 

Αλέξανδρος. 
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κάτοικοι του οποίου εισέφεραν από το υστέρηµά τους, και µέσα στις δύσκολες 

συνθήκες της εποχής, σηµαντικό ποσό χρηµάτων9. 

 Mερικούς µήνες αργότερα, το 1914, κηρύχθηκε ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, 

οπότε αρκετοί Kύπριοι κατατάγηκαν στον βρετανικό στρατό. Mαζική κατάταξη, 

όµως, παρατηρήθηκε µετά το καλοκαίρι του 1916, όταν εκδηλώθηκε το κίνηµα της 

Eθνικής Άµυνας, που είχε ως αποτέλεσµα την είσοδο της Eλλάδας στον πόλεµο, 

στο πλευρό των Συµµάχων. Tότε πολλοί Kύπριοι κατατάγηκαν ως εθελοντές στο 

ειδικό σώµα των ηµιονηγών του βρετανικού στρατού, των Mουλάρηδων, όπως ήταν 

γνωστότεροι, οι οποίοι υπηρέτησαν στο Mακεδονικό µέτωπο. O αριθµός τους 

υπολογίζεται σε 12,000 άτοµα και είναι ιδιαίτερα µεγάλος, αφού ο συνολικός 

πληθυσµός της Kύπρου ανερχόταν την περίοδο αυτή στους 275,000 κατοίκους. 

Πρόσφατα αναρτήθηκε ηλεκτρονικά, από την υπηρεσία διατήρησης των 

Βρετανικών Στρατιωτικών Αρχείων, ο κατάλογος των ονοµάτων των εθελοντών 

αυτών, δυστυχώς, όµως, χωρίς αναφορά στον τόπο καταγωγής τους, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι εύκολος ο εντοπισµός ανάµεσά τους των κατοίκων του 

χωριού10. Ωστόσο, η τοπική προφορική παράδοση διέσωσε τα ονόµατα τεσσάρων 

τουλάχιστον εθελοντών στρατιωτών του πολέµου από το Μηλικούρι, οι οποίοι 

έδρασαν, κυρίως, στην Eλλάδα. Πρόκειται για τους Προκόπη Iωάννου, Πολύδωρο 

Φιλίππου, Λεωνίδα Kυριάκου Πιθαρά και Ξενοφώντα Γεωργίου11. 

 H ίδια µαζική συµµετοχή εθελοντών παρατηρήθηκε και στον Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, που άρχισε τον Σεπτέµβριο του 1939, οπότε χιλιάδες Kύπριοι, το σύνολο 

των οποίων υπολογίζεται σε 17,000 άτοµα, έλαβαν µέρος στον αγώνα των 

συµµάχων για ελευθερία. Eιδικά, όµως, µετά την έναρξη της Ιταλικής επίθεσης 

εναντίον της Eλλάδος, στις 28 Oκτωβρίου 1940, ο κυπριακός λαός µε πρωτοφανή 

κινητοποίηση ενίσχυσε οικονοµικά τον ελληνικό στρατό και πολλοί εθελοντές 

εκδήλωσαν την επιθυµία τους να αναχωρήσουν για το Mέτωπο. Tότε η Βρετανική 

                                                
9. Βλ. Πατρίς, 6/19.12.1912. Επίσης βλ. Π. Παπαπολυβίου, H Kύπρος και οι 

Bαλκανικοί Πόλεµοι, ό.π., σ. 418. 

10. Από την πενιχρή σχετική βιβλιογραφία για τη συµβολή της Κύπρου στον Α΄ 

Παγκόσµιο πόλεµο βλ. ενδεικτικά: Xρήστου Hλιοφώτου, O Πρώτος Παγκόσµιος 

Πόλεµος και η Προσφορά της Kύπρου, Λευκωσία 1987· Aχιλλέα Λυµπουρίδη, H 

Kύπρος και ο A΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, Λευκωσία 1999. Ο κατάλογος µε τα 

ονόµατα των Κυπρίων εθελοντών είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της 

Κυπριακής Βιβλιοθήκης. 

11. Ευχαριστούµε θερµά τον εκπαιδευτικό κ. Δηµήτριο Πετρίδη, ο οποίος έθεσε 

υπόψη µας τα πορίσµατα σχετικής έρευνάς του. 
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κυβέρνηση, εκµεταλλευόµενη τον ενθουσιασµό του λαού, στρατολόγησε τους 

εθελοντές στο λεγόµενο «Kυπριακό Σύνταγµα», προβάλλοντας το σύνθηµα: 

«Kύπριοι, εντασσόµενοι στον βρετανικό στρατό, πολεµάτε διά την Eλλάδα και την 

ελευθερία». Έξι χιλιάδες από αυτούς συµµετείχαν στον Eλληνοϊταλικό Πόλεµο του 

1940-41 και αργότερα στην Eθνική Αντίσταση του 1941-44. Oι υπόλοιποι 

πολέµησαν σε άλλα µέτωπα του πολέµου, στην Eυρώπη και την Aφρική, 

συµβάλλοντας στην τελική νίκη των συµµάχων12. 

 Tο Mηλικούρι συµµετείχε ενεργά και στον πόλεµο αυτό µε µαζικούς 

εράνους και µε τη στράτευση 28 τουλάχιστον ανδρών του στις µάχιµες µονάδες 

του «Kυπριακού Συντάγµατος». Όπως πληροφορούµαστε από το «Mητρώο» του 

Συντάγµατος, που εκδόθηκε πρόσφατα, σχεδόν στο σύνολό τους οι άνδρες αυτοί 

κατατάχτηκαν ύστερα από την επίθεση των Iταλικών δυνάµεων εναντίον της 

Eλλάδας13. Ανάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο Mιχαήλ Bασιλείου, ο οποίος ήταν 

τότε νυµφευµένος στο χωριό Άγιος Δηµήτριος και πατέρας τριών παιδιών, που 

βρήκε ηρωικό θάνατο και ετάφη στο Λέστερ της Mεγάλης Bρετανίας, όπου είχε 

µεταφερθεί βαριά τραυµατισµένος14. 

                                                
12. Για τη συµµετοχή των Κυπρίων στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο βλ. Μάνου Κράλη 

(επιµ.), H Συµβολή της Kύπρου εις τον B΄ Παγκόσµιον Πόλεµον, Παγκύπριος 

Σύνδεσµος Πολεµιστών Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, Λευκωσία 1975· Nίκου 

Παναγιώτου (επιµ.), H Συµµετοχή της Kύπρου στον B΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

Λευκωσία 1985· Μιχάλη Πουµπουρή, Λαβωµένη Προσφορά, Λευκωσία 1996· 

Aνδρέα Xριστόφη, Aναδροµή της Ιστορίας του B΄ Παγκοσµίου Πολέµου 1939-

1945 και η Συµβολή της Kύπρου, Λευκωσία 1998· Ανδρέα Γεωργίου, Οι Κύπριοι 

Στρατιώτες στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Λευκωσία 2001· Κορνήλιου Χατζηκώστα, 

Το ΟΧΙ της Κύπρου το ’40. Έτσι πολεµήσαµε στο πλευρό των συµµάχων, έτσι 

προδοθήκαµε, Λευκωσία 2004· Anastasia Yiangou, Cyprus in World War II. Politics 

and Conflict in the Eastern Mediterranean, New York 2010· Νίκου Μπατσικανή, Η 

Προσφορά της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Αθήνα 2011· Πέτρου 

Παπαπολυβίου (επιµ.), Οι Κύπριοι Εθελοντές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου: Τα 

Μητρώα, οι Κατάλογοι και ο Φόρος του Αίµατος, Λευκωσία 2012. 

13. Βλ. Π. Παπαπολυβίου (επιµ.), Οι Κύπριοι Εθελοντές του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, ό.π., σ. 851, όπου καταγράφεται ο στρατιωτικός αριθµός ενός εκάστου, 

που παραπέµπει στον δηµοσιευόµενο κατάλογο των εθελοντών, όπου 

αναγράφονται τα ονόµατά τους. 

14. Κωστή Κοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Μαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 93. 
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 H συµµετοχή της Kύπρου στον αγώνα της ανθρωπότητας για ελευθερία 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου έτυχε καθολικής αναγνώρισης. 

Δίκαια λοιπόν αναµενόταν, µετά το τέλος του πολέµου, η παραχώρηση και στην 

Kύπρο της ελευθερίας της. H άρνηση, όµως, της Mεγάλης Bρετανίας να 

διαπραγµατευτεί το µέλλον του νησιού και να υλοποιήσει τις ηθικές δεσµεύσεις 

της, προκάλεσε αισθήµατα απογοήτευσης στον κυπριακό λαό και οδήγησε στον 

ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα της EOKA και στη δυναµική διεκδίκηση του 

δικαιώµατός του να καθορίσει ελεύθερα τη µελλοντική του πορεία. 

 Tο Mηλικούρι έδωσε µε ιδιαίτερη έµφαση το παρόν του και στον αγώνα 

αυτό και, όπως αναφέρεται στο Mητρώο των αγωνιστών, το οποίο επίσης εκδόθηκε 

πρόσφατα, 27 τουλάχιστον κάτοικοί του, άνδρες και γυναίκες, είχαν ενεργή 

συµµετοχή στις ποικίλες εκφάνσεις του. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν ο 

απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης και στενός συνεργάτης του 

αρχηγού της EOKA Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Aντώνης Γεωργιάδης, καθώς και ο 

προσωπικός σύνδεσµός του, Oικονόµος του ναού του Aρχαγγέλου Mιχαήλ 

Tρυπιώτη στη Λευκωσία, Άνθιµος Kυριακίδης15. Όπως γνωρίζουµε από διάφορες 

πηγές, η Mονή Kύκκου, µε την οποία η κοινότητα είχε στενούς δεσµούς από τα 

πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, παρείχε, στα πρώτα στάδια του αγώνα, 

καταφύγιο στον Διγενή και σε 35 περίπου αντάρτες, τόσο µέσα στο κτηριακό 

συγκρότηµά της, όσο και στα 15 περίπου κρησφύγετα, που κατασκευάστηκαν σε 

παρακείµενες τοποθεσίες16. 

 Πολλοί από τους κατοίκους του Mηλικουρίου εργάστηκαν την περίοδο αυτή 

µε ζήλο για την τροφοδοσία των ανταρτικών οµάδων, την ασφαλή µεταφορά και 

διακίνηση των καταζητούµενων ανταρτών και τη συλλογή πληροφοριών για τις 

κινήσεις των λεγόµενων «Δυνάµεων Aσφαλείας». Οι Bρετανοί αποικιοκράτες, 

έχοντας βάσιµες υποψίες για τη στάση αυτή των κατοίκων και θεωρώντας ότι 

                                                
15. Βλ. Φοίβου Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών EOKA 1955-1959, τ. H΄, 

Λευκωσία 2004, σ. 494, όπου παρατίθεται ο ονοµαστικός κατάλογος των 

αγωνιστών της ΕΟΚΑ από το Μηλικούρι, βιογραφικά στοιχεία για τους οποίους 

δίνονται στους υπόλοιπους τόµους του έργου, όπου τα ονόµατά τους 

παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά. 

16. Κωστή Κοκκινόφτα, «Η Συµβολή της Μονής Κύκκου στους Εθνικούς Αγώνες», 

Ενατενίσεις 6 (2008) 58-61. Πολλές µαρτυρίες για τη συµβολή των κατοίκων του 

Μηλικουρίου στον αγώνα της ΕΟΚΑ διασώζονται στο τρίτοµο έργο του Kλείτου 

Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 

του 1955-1959, τ. Α΄- Γ΄, Λευκωσία 2003. 
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πιθανόν σε χώρους εντός της κοινότητας να υπήρχαν ανταρτικές οµάδες µε 

επικεφαλής τον Διγενή, επέβαλαν κατά διαστήµατα πρωτοφανή καταπιεστικά 

µέτρα µε κατ’ οίκον περιορισµό, το γνωστό «κέρφιου», και εξονυχιστικούς 

ελέγχους. Αποκορύφωµα των ενεργειών τους αυτών ήταν η επιβολή, την άνοιξη 

του 1957, από τις 18 Mαρτίου έως τις 10 Mαΐου 1957 και για 54 συνεχείς ηµέρες, 

νέου κατ’ οίκον περιορισµού µε συλλήψεις κατοίκων, ανακρίσεις, βιαιότητες, 

καταστροφές περιουσιών και µεγάλες υλικές ζηµιές. Tελικά, παρά τα µέτρα αυτά, 

οι Bρετανοί υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν, χωρίς να εντοπίσουν οτιδήποτε και, 

κυρίως, χωρίς να κάµψουν το φρόνηµα των κατοίκων17. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το Mηλικούρι είχε σηµαντική συµβολή στους αγώνες 

του Eλληνισµού της Kύπρου και στα χρόνια που ακολούθησαν, ύστερα από την 

ανακήρυξη της Aνεξαρτησίας, αφού η νεοσύστατη Kυπριακή Δηµοκρατία έµελλε να 

υποστεί δεινές δοκιµασίες. Aρχικά, κατά τις διακοινοτικές ταραχές του 1963-64, 

κατέστη αγνοούµενος ο Aχιλλέας Xάρπας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τον Mάρτιο 

του 1964. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 

παρόµοια ήταν η τύχη και άλλων δύο κατοίκων της κοινότητας, του έφεδρου 

στρατιώτη Xρίστου Aριστάρχου και του ιερέα της Aγκαστίνας π. Eπιφάνιου 

Iωάννου, τα οστά του οποίου εντοπίστηκαν πριν από µερικά χρόνια και ετάφηκαν 

µε τις δέουσες τιµές. 

 Τιµώντας την εθνική, κοινωνική και εκκλησιαστική δράση των κατοίκων, η 

Iερά Mονή Kύκκου, µε πρωτοβουλία του Hγουµένου της, Mητροπολίτη Kύκκου 

και Tηλλυρίας κ. Nικηφόρου, µερίµνησε για την κατασκευή µνηµείου σε περίοπτη 

θέση στην είσοδο της κοινότητας, στον αυλόγυρο του ναού του Aγίου Γεωργίου, 

για να θυµίζει στο διηνεκές τη µεγάλη προσφορά της στους αγώνες του 

Ελληνισµού για ελευθερία. Τα εγκαίνιά του τελέστηκαν από τον Μητροπολίτη κ. 

Νικηφόρο, στις 15 Aυγούστου 201018. 

 

 Σήµερα, αν έχει κάτι να µας διδάξει η συµβολή της Kύπρου στους εθνικούς 

αγώνες του Eλληνισµού, είναι ότι η επιβίωση πέρα από τη βιολογική διάσταση έχει 

                                                
17. Για το απάνθρωπο αυτό µέτρο, που επέβαλαν οι Βρετανοί σε βάρος των 

κατοίκων, βλ. Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Αποµνηµονεύµατα Αγώνος ΕΟΚΑ 1955-

1959, Αθήνα 1961, σ. 26 (παράρτηµα)· Δηµήτριου Πετρίδη, «Μηλικούρι.  Το χωριό 

των θρύλων και των παραδόσεων», Ενατενίσεις 6 (2008) 123· Φάνου 

Κωνσταντινίδη, Ένας βετεράνος αποκαλύπτει, Λευκωσία 2014, σ. 107-112. 

18. «Τελετή αποκαλυπτηρίων προτοµών και επιτύµβιων πλακών στην κοινότητα 

Μηλικουρίου», Ενατενίσεις 11 (2010) 230-231. 
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άµεση σχέση µε την πνευµατική, ηθική και πολιτιστική συνέχεια. Mας διδάσκει 

ακόµη ότι ο Eλληνισµός της Kύπρου άντεξε σε δύσκολες εποχές, γιατί διατήρησε 

την επαφή του µε τον ευρύτερο Eλληνισµό και γιατί στηρίχθηκε στις ρίζες του, 

στην Oρθόδοξη πίστη και στην ιστορική µνήµη. Σε ένα τέτοιο αγώνα αντοχής, 

υποµονής και επιµονής καλείται και σήµερα µε την ελπίδα ότι το όραµα µιας 

ελεύθερης Kύπρου, όπου θα επικρατούν οι αρχές του δικαίου και των 

πανανθρώπινων ιδανικών της δηµοκρατίας, θα γίνει πραγµατικότητα. 

 

Δηµοσιεύτηκε στη Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και 

Τηλλυρίας Ενατενίσεις, τχ 26, (Λευκωσία 2016), σ. 159-164. 


