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Η Κυπριακή θυσία 

της 9ης Ιουλίου 1821 
Η φυλή μας τιμά σήμερον και γεραfρνει 

την μνήμην των εθνομαρτύρων της 9ης 

Ιουλίου 1821, των εκατοντάδων Ελλήνων 
της Κύπρου, οίτινες εσφαγιάσθησαν και εν 

γένει εθανατώθησαν υπό των Τούρκων 

κατά την αποφράδα εκείνην ημέραν. 

Η Κύπρος, αναπόσπαστον τμήμα του 

Ελληνισμού, επέπρωτο να μετόσχη εις την 

ιερόν του 1821 εκατόμβην του Έθνους. Και 
το μέγα της ελευθερlας μήνυμα το οποίον 

εξεκόλαψεν η Φιλική Εταιρfα και ευαγγελf

σθη η Επανάστασις του Εικοσιένα, ευήR 

κοον και φέρελπι αντήχησεν εις την αεί

ποτε ελληνικήν Μεγαλόνησον. 

Διότι και η Κύπρος, διατελούσα υπό την 

αυτήν απεχθή τουρκικήν δουλείαν, πάν

τοτε ανέμενε τον χρόνον της aποτινάξεως 

του στυγνού ζυγού. Αι εις τον ηπειρωτικόν 

ελληνικόν χώραν σημειωθείσαι ηρωϊκαί 

πράξεις, τα εις ολόκληρον τον κόσμον 
aκουσθέντα μεγάλα των αγωνιστών κατορ~ 

θώματα, τα οποία προκάλεσαν συγκίνησιν 

εις τας ξένος χώρας, δεν ήτο δυνατόν να 

μη συνταράξουν την εθνικήν συνείδησιν 

των ομαιμόνων Κυπρ!ων. 

Εις την κοινήν προσπάθειαν και συννε

νόησιν των υποδούλων Ελλήνων προς απε~ 

λευθέρωσιν από του αλγεινού τουρκικού 

ζυγού, εις την ενίσχυσιν και εις την συμπα

ράστασιν προς τον ιερόν αγώνα του Εικο

σιένα του οποίου ο σπινθήρ ήναψε το πρώ

τον εις τον Μωριάν, τοποθετούνται η άφι

ξις εις την Κύπρον από του 1818 φιλικών 
ο{τινες ε μύησαν τον Αρχιεπίσκοπον, τους 

λοιπούς Αρχιερείς και προκρίτους της 

Νήσου εις την Φιλικήν Εταιρεfαν, η κατά 

τον Ιούνιον του 1821 άφιξις εις την Νήσον 
του θρυλικού ήρωος Κωνσταντίνου Κανά

ρη, όστις παρέλαβε τρόφιμα, η υπό της 

Κύπρου υλική ενίσχυσις του Αγώνος. 

Κατό τον Απρlλιον του 1821 εσημειώνετο 
εις την Κύπρον κυκλοφορία επαναστατι

κών προκηρύξεων, τας οποfας εfχε φέρει 

ελθών εις την Νήσον ο Κύπριος φιλικός 

αρχιμανδρfτης Θεόφιλος Θησεύς, ανεψιός 

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. 

Παρά την προσπάθειαν της Κυβερνήσεως 

να συλλάβη τον φιλικόν τούτον, ούτος 

κατώρθωσε να διαφύγη εις Ελλάδα, αλλ' ο 

κυβερνf)ιης Κουτσιούκ Μεχμέτ ανησύχη

σε. 

Ο δε κατά τον αυτόν μf)να διαταχθείς 

aφοπλισμός των χριστιανών κατοίκων της 

Νήσου, η κατά τας αρχάς Μαϊου 1821 μετα
φορά 4 χιλιάδων στρατού εις Κύπρον, 

προοιώνιζον το σατανικόν σχέδιον του 

Κουτσιούκ Μεχμέτ όπως εξοντώση τους 

αρχιερεlς και προκρίτους της Νf)σου και 

όπως αιματοκυλίση τους Έλληνας της 

Κύπρου εν γένει. 

Χαρακτηριστικό της δολιότητας του 

Τούρκου Κυβερνήτου, είναι το γεγονός ότι 
εις έκθεσιν του προς την Υψηλήν Πύλην 

επαρουσίασε τους Έλληνας της Κύπρου 

ως στασιόζοντας και ως ετοίμους να επα

ναστατήσουν και απέστειλε κατάλογον 

προγραφών 486 προσώπων, ζητήσας την 
έγκρισιν του Σουλ τόνου Μαχμούτ όπως 

τους θανατώση και το γεγονός της εν 

συνεχεία,. κατόπιν της εγκρίσεως του 

Σουλτάνου, δι' εξαπατήσεως συγκεντρώ

σεως των πλείστων προγεγραμμένων 

Ελλήνων εις Λευκωσίαν, δfιθεν «δια να 

συντάξουν κοινά ευχαριστήρια γράμματα 

προς τον Σουλτόνον δια την πατρικήν 

αυτού μέριμνα περί του λαού». 

Μετά την συγκέντρωσιν των πλεfστων 

προγεγραμμένων εις Λευκωσfα, την 9ην 

Ιουλίου 1821, ημέραν της εβδομάδος Σάβ
βατον, εκλείσθησαν και οι τΡεις πύλαι του 

τεlχους της Λευκωσ!ας προς aποτροπήν 

διαφυγής των παγιδευθέντων, οπότε, ήρχι

σεν η σφαγή και η προ του σεραγtου πλα

τεfα μετετράπη εις αληθές μακελλεfον. 

Πρώτος απηvχονfσθη ο Αρχιεπίσκοπος 

και Εθνάρχης Κύπρου Κυπριανός εις τινα 

συκομωρέαν του σεραγίου της Λευκωσίας, 

απέναντι δε αυτού απηγχονfσθη εκ τινος 

πλατάνου ο aρχιδιάκονος του Αρχιεπισκό

που Μελέτιος. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ο Κύπριος Πρωθιερόρχης εβόδισεν εις 

την αγχόνη ν aπτόητος! Ολlγας ημέρας προ 

του θανότου του, ότε εφιλοξένει τον Άγ

γλον Κόρνε, έλεγε ν εις αυτόν: 

ιιΟ θάνατος μου δεν απέχει πολύ. Γνω

ρlζω ότι δεν αναμένουσι παρό την 

κατόλληλον ευκαιρiαν δια να με θανα· 
τώσωσιν)), 

Εις τος διαπορίας δε του · Αγγλου τού
του, διατι ο Αρχιεπίσκοπος να μη εγκατα

λεlψη την Νήσον και να διασωθή, ο Κυπρια

νός εδήλωσεν ότι θα παραμεlνη δια να 
προσφέρη εις το λαόν του πόσαν δυνατήν 

προστασιαν μέχρι της τελευταlας του 
πνοής! Εξεδηλώθη υπό του Αρχιεπισκόπου 

ενσόρκωσις της ευαγγελικής ρήσεως «Ο 
ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τlθησιν 

υπέρ των προβότων" (Ιω., I, 11), ρήσεως την 
υλοποlησιν της οποίας επεσφρόγισεν 

ούτος δια της θυσlας αυτού κατό την 9ην 

Ιουλlου 1821. 

Κατό την ανόκρισίν του υπό του Τούρκου 

κυβερνήτου, ο Αρχιεπlσκοπος με θόρρος 

'lνταξlου ηγήτορος, με ψυχήν γενναlου 
:πρατιώτου της Πίστεως και της πατρίδος, 

εδηλωσε προς τον αιμοσταγή Κουτσιούκ 

Άεχμέτ: 

tιΟποfοι εfσθε εσείς, και τι ζητείτε από 

τεσσόρων ήδrι αιώνων εις τας Ελληνι

κός ημών χώρας, ως βδέλλαι εκμυζών
τες το αlμα μας και ως δαlμονες της 

κολάσεως κατατυραννούντες τα πτωχό 

σώματα μας; Οποίοι είσθε σεις, οι δίκην 

τίγρεως εισβαλόντες εις το ποίμνιον 

του Κυρίου και κατασπαράσσοντες τος 

σάρκας των αθώων προβάτων του; Τρέ· 

φεσθε εκ των άχνιζόντων από του αiμα~ 

τος σπόγχνων του ... Θεέ μου, ενδυνό· 
μωσόν με, όπως πΙω το ποτήριον τούτο 

εν χριστιανική υπομονή και θεία καρτε

ρlα, χόριν του μεγάλου ονόματός Σου 

και του πολυπαθούς Εθνους μου. Η 

ημέρα της θανατώσεώς μου θα εlναι η 

ενδοξοτtρα της ζωής μου Ι». 

Ως δε μαρτυρεl ο Κύπριος βάρδος της 

9ης Ιουλlου Βασίλης Μιχαηλlδης κατά τας 

τελευταίας προ του aπαγχονισμού του 

στιγμός ο ποιμενάρχης της Κύπρου 
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Κυπριανός, ύψωσε το βλέμμα προς τον 
οuρανόν και εδεήθη υπέρ της φυλής μας: 

Θεέ, που νόκραν δεν έχεις 

ποττέ στην καλωσύνην 

λυπήθοu μας και δώσε πκιόν 
χαρόν στην Ρωμιοσύνη>>, 

Αλλά τον απαγχονισμόν του Αρχιεπισκό
που Κυπριανού, ηκολούθει μακρό όλυσις 
εκτελέσεων. Οι μητροπολlται Κιτ[ου Μελέ
τιος και Κηρυνείας Λαυρέντιος εσφαγιό
σθησαν, ο δε μητροπολlτης Πόφου Χρύ
σανθος απηγχον[σθη. Ο μητροπολίτης 
Πάφου προ της εκτελέσεως του ευθαρσώς 
διεκήρυξεν ως ήρως: ><Η ζωή είναι ο Θεός· η 
τιμή ει ναι το καθήκον- τα πλούτη η ελευθε
ρlα, και η δόξα το αηοCJ\'ήσr;ειv υπέρ 
πίστεως και πατρίδος. Προτιμώμεν τον 

θάνατον. 

Εις το σουλτανικόν βερότιον της 12ης 
Αυγούστου 1821, το οποίον εξεδόθη προς 
αναγνώρισιν του νέου μητροπολfτου 
Πόφου Παναρέτου, του διαδεχθέντος τον 
εκτελεσθέντα ενθομόρτυρα Πάφου Χρύ
σανθου, αναφέρεται ότι ο ηρω'ίκός μητρο
πολlτης .. εκατηγορήθη δια καταχθοVlους 
πράξεις•>, και ιιεπί απιστία» και ότι ··εξετε_* 
λέσθη περιφρονητικώς ως έπρεπε προς 
παραδειγματισμόν των άλλων δια πραγμα

τοποιήσεως της αναγκαίας τιμωρ[ας, της 
αναφερομένης εις το περιποιούν τιμήν και 
υποβληθέν ήδη σουλτανικόν μεγαλοπρε
πές αυτοκρατορικόν Χάττιον το σχετικόν 
προς τον απαγχονισμόν και τη θανατικήν 
ποινήν αυτού". 

Αλλ' α ι σφαγαί και εκτελέσεις συνεχίσθη
σαν και μετά την 9ην Ιουλίου, ούτως ώστε ο 
αριθμός των εκτελέσεων ανήλθε περί τους 
500. Εις έγγραφα του γαλλικού Προξενειου 
της Κύπρου, αναφέρεται ότι ο Κυβερνήτης 
><καθ' εκόστην ημέραν απηγχόνιζεν, 
εστραγγόλιζεν ιi κατεκρεούργει εις Λεu
κωσίαν δυστυχείς ανθρώπους". 

Την 10ην Ιουλίου 1821 απηγχονlσθη ο 
ηγούμενος Κύκκου Ιωσήφ και απεκεφα-. 
λlσθη ο οικονόμος της Μονής Σταυρού 
Ομόδους Δοσlθεος. Απεκεφαλlσθησαν 
επlσης οι ηγούμενοι Χρυσολόκρουνας 

Σlλβεατρος και Αγlας Βαρθόρας 
Σωφρόνιος. 



Ο ηγούμενος της Μονής Αγlου Νεοφύ

του Ιωακεlμ ο Μελισσόθουκκας, απέρριψε 
την πρόσκλησιν του Κυθερνήτου όπως 

μεταθή εις Λευκωσlαν και ούτω απέφυγε 
την εκτελεσιν κατό την 9ην Ιουλlου. Μετό 

όμως από ολlγας ημέρας, στρατιωτικόν 

απόσπασμα μετέβη εις την Μονήν Αγ. Νεο

φύτου προς σύλληψιν του ηγουμένου, 
τούτο όμως απεκρούσθη υπό του ηγουμέ

νου και των μοναχών. Ο ηγούμενος Ιωα
κεlμ, κατόπιν τούτου διέφυγε και εκρύθη 

εις σπήλαιον, προδοθεlς όμως υπό Τούρ

κου, συνελήφθη παρό την Κοlλην της 
Πόφου, οπόθεν και [iετεψέρθη εις Λευκω
σfαν όπου και εύρε μαρlυρικόν θόνατον 
ανασκολοπισθε!ς. 

Την 12ην Ιουλlου 1821 εκαρατομήθησαν 
οι Ύραμματεlς των Δημογερόντων των 
επαρχιών Κτήματος Πόφου και Χρυσοχού 

Χριστούδιας και Χατζή-Ζαχαριός. 

Εις έγγραφον του Γαλλικού Προξενεlου 
αναφέρεται ότι ο Κυβερνήτης ~~καθ' εκά

στην εκδίδει και νέον κατάλογον προγε

γραμμένων, εκ των οποίων κανείς δεν δια-
φεύγει)). · 

Αι τουρκικοί φρικαλεότητες επεσκlασαν 

την Κύπρον, λεηλασlαι των μητροπόλεων, 

των μοναστηρfων και των Εκκλησιών ηκο

λούθησαν και βαρβαρότητες ακατάσχετοι 
και ανελέητοι κατέστησαν την Κύπρον 

ασπαlρουσαν, πλέουοαν εις τα -αlματα 
αθώων θυμότων της τουρκικής θηριωδlας. 
Τ ας σφαγόςτης9ης Ιουλlου 1821 παραθόλ
λει ο ΆγγλοR Κόρνε προς την σφαγήν της 

Χlου. 

Τα λεfψανα των εν Λευκωσ(α εκτελε

σθέντων, όλλα μεν ερρlφθησαν εκτός των 

τειχών της πόλεως, παραληφθέντα δε υπό 
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των Ελλήνων ετάφησαν εις τα κοιμητήρια 

των Α γ. Ομολογητών και Παλουριωτlσσης. 

Εις δε τον περίβολον του ναού Φανερωμέ

νης ετόφησαν εις ειδικόν τόφον αι σωροl 

των τεσσάρων Αρχιερέων, του ηγουμένου 

Κύκκου Ιωσήφ και του aρχιδιακόνου Μελε

τfου και εις έτερον τάφον εντός του ιδίου 

περιβόλου ετόφησαν αι σωροί 10 λαϊκών. 

Κατό την κατό το 1872-1873 ανακαίνισιν 
του ναού Φανερωμένης, τα οστό μετετέθη

σαν και ετόφησαν εντός του ιερού παρό 

την Αγlαν Τρόπεζαν. τέλος τω 1925 ετόφη
σαν εις το προς τιμήν των Εθνομαρτύρων 

ανεγερθέν Μαυσωλείον εις- τον περίβολον 

του ναού τούτου, τα αποκαλυπτήρια του 

οποίου και εγένοντο την 9ην Ιουλίου 1930. 

Αυτός τα φρικιαστικός σκηνός, τας 

οποίας έζησαν και εδοκίμασαν οι πρόγονοι 

ημών κατό τοiι Ιούλιον του 1821, αναπο
λούμεν σήμερον. Την . αγωνlαν δούλων 
προγόνων υπό στυγVόν!;ένον κατακτητήν 
αναζώμεν σήμερον και. iηv- ακλόνητον και 
μακρόν προqμονήν εκε'(νων προς βασfλευ
σιν του φωτός της ελευθερίας εις την απ' 

αιώνων ελληνικήν ημώ\' Νήσον εγκολπού
μεθα και σεβόμεθα. 

Και αυτούς, τους της πίστεως και πατρί

δος μόρτυρας τιμώμεν και γεραίρομεν 

σήμερον, εκτελούντες καθήκον ιερόν, 

τηρούντες έθος μακρόν, γονυπετούντες 
ευλαβώς προ του Μαυσωλείου των Εθνο

μαρτύρων, αναμιμνησκόμενοι της ρήσεως 

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, 

καθ: ην ιιΟΙ ·ούτως αγωνιζόμενοι υπό του 

Θεού στεφανοίινται και υπό των ανθρώπων 
εγκωμιάζονται)), 

Του Χ ρ. Σώζου 




