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Ο ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 

Με τnν ευκαιρfα τnς επετεfου τnς 

9nς Ιουλfου του 1921, κατό τnν οποfαν έγι
ναν από τους Τούρκους φοβερές σφαγές 

στnν Κύπρο και θυσια'στnκαν στο βωμό 

τnς πατρfδος ο Αρχιεπfσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός και οι Επίσκοποι Πόφου, Κιτίου 

και Κυρnνείας, και υπερτετρακόσιοι όλλοι 

κλnρικοί και λαϊκοί, δnμοσιεύουμε διόλε

ξn του κ. Αχιλλέα Λυμπουρίδn που δόθn

κε τον περασμένο Μόρτιο στο Πολιτιστικό 

Κέντρο « Ρογιότικο». 

Η ιστορία τnς Τουρκικnς κατοχnς τnς 

Κύπρου δεν έχει να παροuσιόσει καμμιό 

από τις ενδιαφέρουσες εκείνες πτυχές τnς 

προκατόχου τnς τετρακοσόχρονnς Φρα

γκοκρατίας. Ούτε στρατιωτικές κατακτn

σεις έχει να επιδείξει ούτε περιπτώσεις μυ

θικο(; πλούτου, ούτε επιδόσεις στα 

γρόμματα και τις τέχνες κότω από τον ευ

νοϊκό μεσογειακό ιlλιο. 

Η ιστορία τnς Τουρκικnς κατοχnς 

τnς Κύπρου είναι μια ιστορία επαρχιωτι

σμού και παpακμnς στυγνnς συναλλαγnς 

και διοικnσεως ρουτίνας, μια ιστορία ουχί 

τnς μεγόλnς κι ιπποτικnς ζωnς των παλα

τιών, αλλό τnς ταπεινnς και ραχατλίδικnς 

ζωnς των μαχαλλόδων. 

Μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικών 

Του Κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ 

γεγονότων n Κύπρος aφυπνιζόταν από τnν 
υπνnλία τnς τnν οποίαν είχε περιπέσει 

μετό πυρετώδεις δραστnριότnτες των με

σαιωνικών χρόνων. 

Κι αυτός είναι ο λόγος που οι γρα

πτές μαρτυρίες που έχουμε για τnν ιστο-

ρία τnς Κύπρου κατό τnν εποχn τnς Τουρ

κοκρατίας είναι πολύ λίγες. 

Ο μοναδικός χρονογρόφος τnς πε

ριόδου αυτr~ς. ο Αρχιμανδρίτnς Κυπρια

νός, εξέδωσε τnν υπ' αυτού συγγραφείσα 

ιστορία το 1788. Κι από το έτος αυτό μέχρι 
το 1878 που αρχίζει n Βρεπανικn κατοχn, 
δnλαδn για 90 χρόνια, δεν έχουμε κανένα 
γραπτό ντοκουμέντο για τnν περίοδο 

αυτn, εκτός από τις κατό καιρούς περι

γραφές διαφόρων ταξιδιωτικών και τις διε

σπαρμένες αναφορές στα γραπτό διαφό

ρων ΕλλιΊνων ισrορικ<iJV τnς εθνεγερσίας 

του 1821. 

Η αναγνώρισn τnς υπεροχnς τnς 

Ορθοδόξου Κοινότnτος έναντι των όλλων 

Χριστιανικών δογμότων: Οι Τούρκοι κατα

κτnτές, λόγω του μίσους που έτρεφαν 

προς τους Λατίνους χειρίσrnιων τους Κυ

πρfους, τουλόχιστο ως προς τα θρnσκευτι

κό τους έθιμα, με σχετικn επιείκεια; Απέδω

σαν σ' αυτούς τους τόπους λατρεfας 
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τους, που τους απεστέρnσαν οι Λατίνοι, 

όπως και το δικαίωμα αποκτr'Ίσεως κτnμο

σύνnς με κλnρονομικr'Ί διακατοχr'Ί επι των 

επιγόνων του. Κι' επιπλέον αναγνώρισαν 

και τnν υπεροχr'Ί τnς Ορθοδόξου κοινότn

τος έναντι όλων των όλλων Χριστιανικών 

δογμότων στn Νr'Ίσο. 

Κι οι παραχωρr'Ίσεις αυτές έκαμαν 

τον Αρχιμανδρίτn Κυπριανό, να παραβλέ

ψει το πατροπαρόδοτο μίσος ανόμεσα 

στις δυο εθνότnτες και ν' αναφέρει στο 

χρονικό του ότι; «Οι Έλλnνες προτιμούσαν 

τnν Τουρκικr'Ί κυριαρχία, παρ' όλn τnν 

αθλιότnτα τnς, γιατί έτσι τουλόχιστον διέ

φυγαν ως προς τις θρnσκευτικές τους εκ

δnλώσεις τnν καταπίεσn των Λατίνων. 

Η κατόργnσn των υπολειμμότων 

τnς Δουλοπαροικίας: Η Δουλοπαροικία r'Ί 

μόλλον τα υπολείμματα τnς Δουλοπαροι

κίας επί Ενετοκρατίας επέφεραν συν τω 

χρόνω ελόπωσn τnς παραγωγr'Ίς n οποία 
επίδρασε κατό συνέπεια και τnν ελόπωσn 

του πλnθυσμού. 

Οι Τούρκοι, οι νέοι κατακτnταί, για ν' 

αναχαιτίσουν τnν ελόπωσn αυτr'Ί και να 

συντελέσουν μόλλον στnν αύξnσn τnς, 

παραχώρnσαν τα κτr'Ίματα, τα λεγόμενα 

«αραζί μυριέ)> δnλαδr'Ί τα κυβερνπτικό, τα 

ανr'Ίκοντα τρόπον τινό στον Σουλ τόνο 

στους γεωργούς, με αντόλλαγμα τnν υπο

μορφr'Ί πλnρωμr'Ίς ενοικίου στnν Κυβέρνn

σn του Σουλτόνου, ορισμένο ποσοστό εις 

είδος, ανερχόμενο εις 10%. Δnλαδr'Ί τn λε
γόμενn «δεκαετία» τnν οποία χρnσιμο

ποιούσαν κι οι Βυζαντινοί. 

Η διευθέτnσn αυτr'Ί κατr'Ίργnσε τα 

υπολείμματα τnς δουλοπαροικίας, n 
οποία r'Ίταν πρόγματι μια ανακούφισn για 

τους γεωργούς. 

«Εκείνοι που r'Ίσαν απλοί δουλοπό-
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ροικοι», λέγει ο Άγγλος ιστορικός τnς Κυ

πριακr'Ίς Εκκλnσίας Τζών Χόκετ, 

«απεζnμιούντο» τώρα έστω και με μnδαμι

νό αντίτιμο, με το δικαίωμα κατοχnς τnς 

γnς που καλλιεργούσαν. 

Η παραχώρnσn αυτn μαζί με το 

αποκατασταθέν κύρος τnς Ορθοδόξου 

Εκκλnσίας, επέφερε μια ουσιαστικn αλλα

γr'Ί σαν τρόπο ζωr'Ίς τπς πλειονότnτος του 

πλnθυσμού, οπωσδnποτε ευνοϊκώτερnς 

από εκείνn που εγνώριζαν οι Κύπριοι κατό 

το παρελθόν». 

Το σύστημα των Μιλλέτ 

Με τnν κατόλnψn τnς Κωνσταντι

νουπόλεως οι Σουλ τόνοι εφr'Ίρμοσαν ως 

προς τον τρόπο διοικr'Ίσεως των Χριστια

νικών λαών τnς Αυτοκρατορίας τους, το 

ούτω καλούμενο σύστnμα των «Μιλλξη> 

λέξn Αραβικr'Ί σnμαίνουσα έθνος. 

Με το σύστnμα αυτό οι Σουλτόνοι 

παραχωρούσαν ένα είδος αυτονομίας 

στους μn μωμεθανούς υπnκόους τους. 

Και τούτο, γιατί οι λαοί που κατοικούσαν 

στις εκτεταμένες αυτοκρατορίες, εταξινο

μούντο κατό το θρnσκευμα τους, και ουχί 

κατό τις φυλετικές n τις γλωσσικές διακρί
σεις. 

Οι Ραγιόδες - οι Χριστιανοί υπr'Ίκοοι 

του Πατισόχ - r'Ίσαν όνθρωποι «dont la 
religion» κατό τα λεγόμενα ενός επιγραμ
ματικού Γόλλου συγγραφέα est aussi la 
patrie». 

Τα Βεράτια 

Οι αρχnγοί των Ορθοδόξων Χριστια

νικών ΚΟ!νοτr'Ίτων, όπως και οι αρχnγοί 

των όλλων Χριστιανικών δογμότων τnς 

Εγγύς Ανατολr'Ίς, που αναγνώριζαν σαν 

θρnσκευτικό αρχnγό τους, τον Πόπα (Αρ

μένιοι, Σύριοι, n Ιακωβίνοι, Μαρωνίτες, 

Ασσύριοι κλπ.), συμπεριλαμβανομένου 



επομένως και του Αρχιεπισκόπου Κύ

πρου, έλαβαν τnν κρατικn διαβεβαίωσn 

με τnν nοροχώρnσn των λεγομένων Σουλ

τανικών Βερατίων. 

Κι' n παραχώρnσn των Βερατίων εξυ
πnρετούσε το Σουλτόνο διπώς: Αναγνώρι

ζε αφ' ενός τα απονεμnθέντα προς αυ

τούς δικαιώματα σαν αρχnγούς των 

Εκκλnσιών τους, και παρόλλnλα τους καθι

στούσε και πολιτικούς αρχnγούς του 

έθνους τους - τους Μιλλέτους τους- nτοι 

τους καθιστούσε Μιλλέτ-Πασιnδες, δnλα

δι'1 Εθνόρχες τnς κοινότnτος και εκπρο

σώπους του ποιμνίου των ενώπιον του Αυ

τοκρατορικού Διβανίου. Προnγουμένως, 

από το 1660, οι Επίσκοποι είχαν το τίτλο 
των Ραγιαβεκκnλίοων που απενέμετο 

και σε λαϊκούς. 

Κότοχοι τώρα των Βερατίων - από 
τις αρχές του 19ου αιώνα- οι αρχnγοί των 

Εκκλnσιών , κατέστnσαν και πολιτικοί αξιω
ματούχοι τnς Οθωμανικnς Αυτοκρατο

ρίας, απολαμβόνοντες και τους εκόστοτε 

απονεμομένους τίτλους των Οθωμανικών 

ταγμότων Οσμανιέ και Μετζιτιέ, καθιστό-

μενοι ούτω ουσιώδες εξόρτnμα τnς αυτο

κρατορικnς διοικnτικnς μnχανnς. 

Το Προνόμια όμως συνεπόγοντο και 

υποχρεώσεις: Α.λλ' n παραχώρnσn των Βε
ρατίων συνεπnγετο και ανόλογες υποχρε

ώσεις: Παρεχωρούντο υπό τον όρο τnς 

πΜρους νομιμοφροσύνnς των Πατριαρ

χών και των όλλων εκκλnσιαστικών αρχn

γών και τn συναινέσει των, ότι θα εξυπn

ρετnσουν το καθεστώς καθ' οιονδnποτε 

τρόπο, ως «ευπειθείς θερόποντες» των 

Σουλτόνων και όργανα τnς Οθωμανικnς 

πολιτικnς. 

Αν όμως τύγχανε μια τέτοια νομιμο-

φροσύνn να διασαλευθεί n επιστεύετο 
ότι διασαλεύθn, οι συνέπειες nσαν πολύ 
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όσχnμες. 

Ο Απαγχονισμός του Γρnγορrου του Ε' 

Κατό τnν Κυριακn του Πόσχα του 

1821 ο Σουλτόνος Μαχμούτ ο Β', απnγχό
νισε τον Οικουμενικό Πατριόρχn Γρnγόριο 

τον Ε' μαζί με έξι Μnτροπολίτες έξω από 

τnν Πύλn του Φαναρίου τnς Κωνσταντι

νουπόλεως - n οποία έκτοτε παραμένει 
κλειστn. Εκείνο που συνέβn στnν Κύπρο 

λίγες βδομόδες αργότερα θα λεχθεί ακο

λούθως. 

Εν αντιθέσει προς τον Οικουμενικό 

Πατριόρχn ο οποίος αντιπροσώπευε γενι

κό τnν Ορθοδοξία σ' ολόκλnρn τnν Οθω

μανικn Αυτοκρατορία, ο Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου αντιπροσώπευε μόνο το ποίμνιό 

του στnν Ι<ύπρο κι nταν ο πνευματικός 

αρχnγός των Κυπρίων και Εθνόρχnς 

των, ο Μιλλέτπασnς, κατό τnν λαϊκn προ
σαγόρευσn, δnλαδι'1 ο πολιτικός και γενι

κός εκπρόσωπος και σταθμιστnς των σχέ

σεων του λαού με τnν Οθωμανικn 

Κυβέρνnσn. 

Κατ' εκπληκτική συγκυρrα 

Εν αντιθέσει όμως προς τους αρχn

γούς των όλλων Χριστιανικών δογμότων οι 

Αρχιεπίσκοποι τnς Κύπρου, των οποίων n 
οποστοΜ ανεσύρθn από το μεσαιωνικό 

παρελθόν , όπου εκόθευδε επί τρεις 

αιώνες, υπnρξαν και κότι περισσότερο . 
Εξασφόλισαν κατό το ρουν του 17ου 

και του 18ου αιώνα δύναμn κι εξουσια

στικn υπεροχn πρωτοφανn. Κατό δε τn 

διόρκεια μιας εκτενούς περιόδου n 
ισχύς και n επιρροn τους προς τnν ΥψnΜ 
Πύλn, κατέστn μεγαλύτερn και από εκείνn 

του Τούρκου Ποσό. Κι όταν προς στιγμn 

μερικές εξωτερικές συγκυρίες έπαιξαν 

το ρόλο τους, n καθ' υπερβοΜν αυτn 

ισχύς του Αρχιεπισκόπου τnς Κύπρου και 
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των συνεργατών τους έπρεπε να πατα

χθεί αμειλίκτως. 

Οι πρώτοι Τούρκοι έποικοι τnς Κύπρου 

Ο Λαλό Μουσταφό με τπν κατόλπ

ψn τnς Νnσου μας κλnροδότnσε ένα 

αριθμό Τούρκων Οθωμανών - δύο έως 

τρεις χιλιόδες στους οποίους ο Σουλτό

νος παρεχώρnσε ημόρια γnς προς καλ

λιέργεια. Αυτοί ενισχυόμενοι βαθμnδόν 

από εποίκους προερχομένους από τις 

ακτές τnς Τουρκίας και από Οθωμανούς 

πρόσφυγες από τnν Ανατολικn Ρωμυλία, 

κατέστnσαν συν τω χρόνω μόνιμο στοι

χείο στον πλnθυσμό τnς Κι:ιπρου. 

Αποφεύγοντες δε να έλθουν σε 

γόμου κοινωνία με τους Ορθοδόξους συ

μπατριπωτες τους, διετnρnσαν ως μειο

νότnς τnν γλώσσα τους και τούτο διότι 

nταν οι κατακτnταί, πρόγμα που δεν συ

νέβn., λόγου χόρπ, με τους Οθωμανούς 

τnς Δυτικnς Θρόκnς που κατέστnσαν 

εντός μιας εκατονταετίας Ελλnνόφωνοι. 

Διετnρnσαν όμως σχέσεις με τους Έλλn-· 

νες Χριστιανούς τnς Νnσου οι οποίες, αν 

όχι εγκόρδιες, nσαν εν τούτοις φιλικές. 

Σχόλια διαφόρων ξένων επισκεπτών 

Οι Έλλnνες γεωργοί τnς Κύπρου τύγ

χαναν εκ μέρους των Δικαότnρίων του 

ιδίου χειρισμού με εκείνο των Τούρκων συ

νοίκων τους. 

Κι όταν n επιρροn κι n ισχύς των Αρ
χιεπισκόπων έφθασε στο ζενίθ τnς οι 

Τούρκοι γεωργοί ένοιωθαν τnν υπεροχn 

του Αρχιεπισκόπου ουχί λιγώτερο παρ' 

όσο οι Έλλnνες γεωργοί. ΔnλαδΠ, ο Τούρ

κος Κυβερνnτnς τnς Κύπρου δεν είχε με

γαλύτερn ισχύ κι' επιρροn από τον Αρχιεπf

σκοπο. 

Ο William Turner, που υπnρετούσε 
στnν Βρεπανικn Πρεσβεία τnς Κωνσταντι-
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νουπόλεως στο βιβλίο του Journal of a 
Tour in the Levant, που εξεδόθn στο Λονδf
νο το 1820, γρόφει τα εξnς: 

«Οι Τούρκοι δεν κατέχουν μεγαλύτε

ρα προνόμια από τους Έλλnνες Χριστια

νούς, πρόγμα που γι' αυτό παραπονού

νται.. Η Κύπρος ουσιαστικό κυβερνόται 

από ένα Αρχιεπίσκοπο και τους Επισκό

πους τους, στους οποίους επέτρεψε n 
Πύλn ν' αποκτnσουν ισχύ για να εξασκούν 

έλεγχο επι των Κυβερνnτικών υπαλλnλων. 

Αυτοί όμως δεν όργnσαν να συμμαχn

σουν με αυτούς». 

Κι ένας όλλος Πρόξενος στο Χαλέ

πι τnς Συρίας, ο Michael Vezin, (1775-
1792), σε μια έκθεσn του γρόφει τα ακό

λουθα: 

«Η Κύπρος διοικείται από ένα Μου

σελίνn (τοποτnρnτn), ο οποίος εκτελεί και 

καθnκοντα Μουχασίλn ( επισnμου παρα
Μπτου-Κυβερνnτου) και ζn στn Λευκωσία 

όπου έχουν τnν έδρα τους όλα τα ανώτε

ρα Δικαστnρια. Συνnθως ο Μουχασίλnς 

κόθε χρόνο αντικαθίσταται. Ο Χατζnμπακ

κn Αγός όμως, ο οποίος ανnλθε στο αξίω

μα με τnν επιρροn του Αρχιεπισκόπου και 

των φίλων του, κατεfχε το αξίωμα αυτό για 

μερικό χρόνια, μέχρι τnς εγερθεfσnς διενέ

ξεως μεταξύ αυτού και των Επισκόπων 

κατό το 1784. Η διαφορό των αφορούσε 
τον τρόπο τnς διεξαγωγnς των μεταφο

ρών και τις ζnμιές τις οποίες αυτοί δια 

του τρόπου αυτού υφίσταντο». 

Ο Αρχιεπίσκοπος καταγγέλλει στnν 

ΥψnΜ Πύλn το Χατζnμπακκn: Ο Αρχιεπί

σκοπος τότε μετέβn εσπευσμένα με τους 

Επισκόπους του στnν Κωνσταντινούπολn 

για να ζnτnσουν από εκεί βοnθnμα. Το 

αποτέλεσμα nταν ο Κυβερνnτnς να παυ

θεί. 



Κι όταν το 1785 π Κύπρος υπnχθn 
στn δικαιοδοσία του Μεγόλου Βεζύρn το 

«παρόδοξο», κατό τον χαρακηιpiσμό του 

Άγγλου προξένου στο Χαλέπι Ver1iz fιτον 

ότι ο Μέγας Βεζ6ρnς απέστειλε από τn 
Ρόδο κόποιο επιτετραμμένο, ο οποίος δεν 

έκανε απολύτως τίποτε όλλο, από του να 

συμβουλεύει τον Αρχιεπίσκοπο και τους 

Επισκόπους του, όπως και το Δραγομόνο 

του Σεραγίου, που τύγχανε και συγγενnς 

εξ αγχιστείας με τον Αρχιεπίσκοπο». 

Το «παρόδοξο» αυτό επιβεβαιούται 

και από όλλους ταξιδιώτες και συγγρα

φείς. Κι ένας απ' αυτούς, είναι ο Τζών Κί

νιαρ, ο οποίος στο βιβλίο του Ajourney 
through Asia Minor» εκδοθέν στο Λονδίνο 
το 1813 παρατnρεί: 

«0 Μουχασfλnς κι ο Αρχιεπίσκοπος 

ασχολούνται κυρίως με τn συγκομιδn των 

δnμnτριακών, και τούτο σε βαθμό μεγαλύ·· 

τερο παρ' όσο ασχολείται ολόκλnρος ο 

λαός τnς Νnσου στο σύνολό του. Επωφε

λούνται συχνό τnς όλnς παραγωγnς, κα

θορίζοντας οι ίδιοι τnν τιμn τnς πωΜσεως 

και διαθέτοντας τnν, είτε στο εξωτερικό 

είτε επιτοπίως σε αμειπτικές τιμές». 

Ο Ισπανός Καταλανός Don Domingo 
Badia y Leybich στο βιβλίο του που εξέδω
σε το 1814 στο Παρίσι με τον τίτλο «Aii 
Bey» ••Voyages eπ Afrique et en Asie» με το 
ψευδώνυμο ••Aiibey», μας δίνει μια σαφι'1 
συνοπτικn εικόνα των σχέσεων του λαού 

με τους εκκλnσιαστικούς του αρχπγούς 

και τις Τουρκικές Αρχές τnς εποχnς εκεί

νnς: 

«Οι Έλλnνεες, λέγει, είναι υπερβολψό 

υποτακτικοί προς τους Επισκόπους. Τους 

χαιρετούν υποκλινόμενοι μέχρι του εδό

φους, και πολύ σπόνια τολμούν να μιΜ

σουν κατό τnν παρουσία τους. Και πολύ 

σωστό κόνει αυτός ο λαός να προσδίδει 
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στους θρnσκευτικούς του αρχnγούς και 

πολιτικn σπμοοiσ. Κι οι Τούρκοι ορθό έκα

ναν κο: χρποιμοποίnοαv επωφελώς τnν ευ

λόβεια και τον βαθύ σεβασμό τους προς 

αυτούς και διοικούσαν μέσω των Επισκό

πων τους. Κι οι Επισκόποι με τn σειρό τους 

προέβαλλαν εαυτούς με πριγκnπικn ευμό

ρεια και πολυτέλεια. Ουδέποτε κυκλοφο

ρούσαν χωρίς πολυμελn συνοδεία και για 

ν' ανεβούν μια οκόλα έπρεπε να υποβα

στόζονται από τους υπnρέτες τους». 

Και πρόγματι στις αρχές του 19ου 

αιώνα ο Αρχιεπίσκοπος διοικούσε μπορεί 

να πει κανείς τnν Κύπρο και διαχειριζόταν 

κατ' αποκλειστικότnτα τα οικονομικό τnς. 

Εισέπραπε με τους Επισκόπους τους φό

ρους που τους κατέβαλλε κόθε χρόνο στο 

Αυτοκρατορικό θnσαυροφυλόκιο n στον 
Με'γα Βεζύρn. 

Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Έλλnνες 

προσέβλεπαν στον Αρχιεπίσκοπο σαν τnv 

πρώτn πnγn εξουσίας. Οι Τούρκοι όμως 

τόκαναν με μεγόλn αnαf:)έσκεια, νοιώθο

ντας συγχρόνως πως n θέσn τους από 
θέσn κατακτrηών, έγινε θέσπ κατακτnθέ

ντων, πρόγμα που κατό το τέλος του 18ου 

αιώνα όρχισαν να το αποδέχονται μοιρο

λατρικό, αφού διεπίστωσαν πως κι ο Αριχε

πίσκοπος είχε κι όλος με το μέρος του και 

τους ίούρκους aξιωματούχους. 

Μα n κατόστασn auτn δεν επρόκει
το να εξοκολουθnσει επι πολύ. Και το 

πρώτο κρούσμα συνέβn τΟ 1804, όταν οι 
Τούρκοι τnς Λευκωσίας μαζί μ" εκείνους 

των χωριιίJV διεvnργnσαν, μια βίοιn εκδn

λωσn εναντίον του Αρχιεπισκόπου, n οποία 
όμως κατεστόλn εν τn γενέσει τnς, λόγω 

συμπτωματικnς παρουσίας μερικών Τουρ

κικών στρατευμότων στn Νnσο. 

Κι έτσι προς στιγμn φαινόταν πως τα 

πρόγματα ξαvόβρισκαν τον κανονικό 
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τους ρυθμό. 

Ο Κοuτσιούκ Μεχμέτ 

Η Τουρκικn οργn όμως εξακολου

θούσε να βρίσκεται σε αναβρασμό μέχρις 

ότου εκδnλώθnκε σε όλn τnς τnν έντασn 

το 1821, όταν ξέσπασε n Ελλnνικn Επανό
στασn. 

Κυβερνnτnς τnς Κύπρου nταν ο Κου

τσούκ Μεχμέτ, κι Αρχιεπίσκοπος ο Κυπρια

νός που διαδέχθn τον Αρχιεπίσκοπο Χρύ

σανθο. 

Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ, μόλις είδε το 

πρώτο κρούσμα ανυπακοnς, ένοιωσε πως 

έφτασε n κατόλλnλn στιγμn που έπρεπε n 
υπεροχn του Αριχεπισκόπου έναντί του, να 

παταχθεί μια για πόντο. Κι έσπευσε να 

προκαλέσει ειδικό διόταγμα αφοπλισμού 

για τnν Κύπρο, πρόγμα που το πέτυχε και 

πρόγμα που συντελέστnκε nρεμα. 

Αλλό σε μια μυστικn έκθεσn του, ο 

Τούρκος Κυβερνnτnς τόνιζε μεταξύ όλλων 

πως ιιόσο θα βρισκόταν στn ζωn οι πλού

σιοι κι οι ισχυροί τnς Νnσου, αυτοί που 

έχουν διασυνδέσεις με τις ευρωπαϊκές πό

λεις και τα νnσιό, μπορούν εύκολα σε δε

δομένn στιγμn να εισαγόγουν στn νnσο 

όπλα και πολεμοφόδια», και ζnτούσε τnν 

έγκρισn του Σουλτόνου για να εξοντω

θούν με κόθε τρόπο 486 πρόκριτοι τnς Κύ
πρου. 

Μεταξύ των πρώτων στον κατόλογο 

nταν ο Αρχιεπίσκοπος., οι Μnτροπολίτες 

και όλλοι εξιωματούχοι τnς Εκκλnσίας. 

Γεννnμένος στον Στρόβολο ο Κυ

πριανός το 1756, πnρε τnν πρώτn του 
μόρφωσn στο Μοναστnρι του Μαχαιρό, 

και το 1763 έφυγε για τnν Βλαχία με κό
ποιο θεfο του ιερομόναχο με σκοπό τnν 

διεξαγωγn ερόνων για το Μοναστnρι. 
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Στnν Βλαχία γνωρίmηκαν με το Βοϊ

βόδα Μιχαrlλ Σούτσο, ο οποίος εντυπωσια

σθεfς από τις nο.λλαπλές ικανότnτες του 

Κυπριανού τον κρότnσε για σπουδές. 

Η πρωτεύουσα τnς Βλαχίας, το !όσιο, 

τnν εποχn εκείνn βρισκόταν στnν ακμn 

τnς. Εκεί είχε ιδρυθεί και το πρώτο τυπο

γραφείο με όδεια και αρωγn του nγεμόνα 

Βασιλείου Λύκου, όπως κι αργότερα το 

πρώτο Ελλnνικό τυπογραφείοστnν Μονn 

του Αγίου Σόββα από τον Νικόλαο Μαυρο

κορδότο. Επίσnς, στnν ίδια πόλn οργανώ

θnκε και n λεγόμενn Ελλnνικn Ηγεμονικn 
Σχολrl του Ιασίου 

Με τn βοnθεια του Μιχαnλ Σούτσου 

ο Κυπριανός φοιτό στnν Ακαδnμία τnς 

Μολδαυϊκnς πρωτευούσnς. 

Και μετό πόροδο 18 ετών σπουδών 
και ιερουργίας, επιστρέφει το 1791 στnν 
Κύπρο για ν αναλόβει τnν διεύθννσn του 

Μετοχίου του Μαχαιρό στον Στρόβολο. Γί

νεται σε λίγο Οικονόμος τnς Αρχιεπισκο

πnς και μετό τnν παραίτnσnλόγω γnρα

τος του Αρχιεπισκόπου Χρυσόνθου ο 
Κυπριανός παίρνει τn θέσn του. 

Και το πρώτο του έργο nταν να πο

λεμnσει τnν αγραμματοσύνn, Κι ανεγείρει 

απέναντι στnν Αρχιεπισκοπn, στn θέσn 

ακριβώς που ανnγέρθn αργότερα το Πα

γκύπριο Γυμνόσιο, Ελλnνικn ΣχοΜ που θα 

διδόσκοvrαι σ' αυτn τα κλασσικό γρόμμα

τα. Τnν Κυπριακn Σχολrl τnς Αγίας Τριόδος 

όπως θα ονομασθn προς τιμn του. 

Κατό τn διόρκεια τnς 18χρονnς παρα

μονnς του στις nγεμονrες, ο Κυπριανός γα

λουχnθnκε με τις ριζοσπαστικές τόσεις και 

τα επαναστατικό ρεύματα τnς Ευρώπnς και 

τnς Βαλκανικnς τnς εποχnς εκεrνnς. 

Διόβασε βιβλία κι όκουσε κnρύγμα

τα διαποτισμένα με τους οραματισμούς 



του Ρnγα και του Koρan, για συλλογικές 

προσπόθειες και μνnμες του παρελθλό

ντος και για τnν κοινn μοίρα του παρό

ντος, κι όλα αυτό συνυφασμένα με τον συ

νεκτικό δεσμό τnς θρnσκείας που 

αποτελούσε τn θωρόκισn του υποδούλου 

Ελλnνισμού. 

Και στn συλλογικn αυτn μοίρα του 

μέλλοντος έπρεπε κι n μικρn του πατρίδα 
n Κύπρος να έχει κι αυτn τn δικn τnς συμ
μετοχn. 

Εκείνο που δεν μπόρεσε να ονειρευ

τεί nταν τn μοίρα που επεφύλαπε το δικό 

του μέλλον: Να καθαγιόσει το δέντρο τnς 

Ελευθερίας τnς ιδιαίτερnς του πατρίδας 

με τn δικn του θυσία. 

Η Φιλική Εταιρεrα 

Και το έτος 1818 υπnρξε n αποφασι
στικn στιγμn τnς ζωnς του. Δύο αξιωμα

τούχο μέλn τnς Φιλικnς Εταιρείας, ο Σέρ

γιος Χατζnκώστας κι ο Δnμnτρnς 

Ύπατρος τον επεσκέφθnσαν ένα πρωινό 

του Οκτώβρn. 

Και το βρόδυ τnς ίδιας μέρας σ' ένα 

μικρό δωμότιο τnς Αρχιεπισκοπnς του μί

λnσαν με σιγανn φωνn και τον ενnμέρω

σαν για τn δρόσn τnς Εταιρείας από τα 

πρώτα χρόνια τnς ιδρύσεώς τnς. 

Τρεις κοινοί όνθρωποι προερχόμενοι 

από τον Ελλnνισμό τnς διασπορός, οΝικό

λαος Σκουφός, ο Αθανόσισος Τσακόλωφ 

κι ο Εμμανουr'Ίλ Ξόνθος, ίδρυσαν στα 1814 
στnν Οδnσσό, τnν Φιλικn Εταιρεία. Απλοί 

όνθρωποι εμπορευόμενοι, αλλό μεγαλε

πnβολος ο σκοπός τους. Και βρnκαν στον 

οραματισμό τους οπαδούς. 

Αλλό n έδρα τnς Εταιρείας δεν έπρε
πε να παραμείνει στnν Qδnσσό. Έπρεπε 

να μεταφερθεί οπουδnποτε αλλού που οι 

κότοικοι θόταν έτοιμοι να αναλόβουν επα-
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ναστατικn δρόσn. 

Κι όρχισαν έρευνες στnν Πελοπόννn

σο, στnν Στερεό Ελλόδα και στα νnσιά. Κι n 
έρευνα τους αυτn τους οδnγnσε και στnν 

Κύπρο. 

Ο Κυπριανός όκουσε με δέος το 

έργο των φιλικών, μα ένοιωσε στnν ψυχn 

του μια απέραντn απογοnτευσn και μόνο 

στn σκέψn πως το ξεκίνπμα μπορούσε να 

μείνn μόνο ξεκfνnμα. 

Και δυο μέρες αργότερα, ανεκοίνω

σε στο ίδιο δωμότιο τnς Αρχιεπισκοπnς 

στους Φιλικούς τnν απόφασn τn δικn του 

και των προκρίτων:Να βοnθnσει n Κύπρος 
τnν Επανόστασn σ' ένα πρώτο στόδιο με 

χρnματα και τρόφιμα. Η γεωγραφικn τnς 

θέσn απέχοντας μερικές ώρες από τις 

Τουρκικές ακτές - δεν nταν καθόλου κα

τόλλnλn για νόνα ι n έδρα τnς Φιλικnς Εται
ρείας. 

Και τους ενδοιασμούς του Κυπρια

νού τους :3ρnκε δικαιολογnμένους κι n με
γόλn συνέλευσn τnς Εταιρείας, που έγινε 

στο ίσμαr'Ίλιο τnν 1 nν Οκτωβρίου του 1820, 
που έκρινε κι αυτι\ πως π συνεισφορό τnς 

Κύπρου στον αγώνα έπρεπε να περιορι

σθεί μόνο σε χρnματικn βοnθεια. 

Ο Νικόλαος και ο Θεόφιλος Θησέας 

Μα ως τόσο, παρό τnν απόφασn 

αυτι\ δυο ενθουσιώδεις Κύπριοι αδελφοί 

εγκατεστnμένοι στnν Γαλλία, μέλn τnς Φι

λιi<r'Ίς Εταιρείας, ο Νικόλαος κι ο Αρχιμαν

δρίτnς Θεόφιλος Θnσέας, απεφόσισαν να 

ξεσnκώσουν τnν Κύπρο εναντίον των Τούρ

κων. 

Και τον Απρίλιο του 182·1 έφθασε 
στnν Νnσο ο Θεόφιλος φέρνοντας επιστο

λές και προκnρύξεις. Μα ο Κουτσούκ Μεχ

μέτ βρισκόταν εν επιφυλακι'ι Μερικές από 

αυτές έπεσαν στα χέρια του! 
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Ο Θεόφιλος μπόρεσε να σωθεί στnν 

Ελλάδα, όπου θα διακριθεί με τον αδελφό 

του Νικόλαο, φθάνοντας το βαθμό ·του 

Αντιστρατnγου. Στον αδελφό του είχε ανα

τεθεί n αρχnγία των ξένων εθελοντών που 
έρχονταν χωρίς αρχnγό για να βοnθnσουν 

τnν Ελλnνικn Επανόστασn. 

Ο Κοuτσούκ Μεχμέτ 

Κι έφθασε n ώρα που ο αιμοβόρος 
Κυβερνnτnς τnς Κύπρου θα έθετε σ· 

εφαρμογn τους βδελυρούς σκοπούς του. 

Ο Σουλτάνος δυστυχώς ανταποκρί

θnκε πρόθυμα και στις δυο εκκΜσεις 

του:Έπρεπε n δύναμn του Αρχιεπισκόπου 
και των Επισκόπων του να παταχθεί αμείλι

κτα και για πόντο. 

Κι ο Σουλτάνος που ζnτούσε μια ευ

καιρία ν' αναστnλώσει το nθικό των στρα

τευμάτων του, κι εξοργισμένος από τις συ

ντριπτικές nπες που υφίσταντο στnν 

Πελοπόννnσο, ενέκρινε και τον κατάλογο 

των προγραφών κι έστειλε στον Κουτσούκ 

και μια δύvαμn από τέσσερις χιλιάδες άν

δρες από τnν Πτολεμαϊδα στnν Κύπρο. 

Και σε λίγες μέρες τοσατανικό σχέ

διο του Κουτσούκ Μεχμέτ έμπαινε d εφαρ
μογn. 

Καλούσε στnν Λευκωσία τους εκ

κλnσιαστικούς αρχnγούς και τους προκρί

τους απ' όλn τn Νnσο, εκείνους τους 486 
του καταλόγου, με τnν δικαιολογία να συ

ντάξουν μαζί με τον ίδιο κοινό ευχαριστn

ρια γράμματα προς τον Σουλτόνοccγιατnν 

πατρικn του φροντίδαπρος τους Κυ

πρίους». 

Ανύποπτοι οι περισσότεροι έφθασαν 

στn Λευκωσία όπου τους περίμενε n σύλ
λnψn κι n φυλόκισn. Ελάχιστοι nταν εκείνοι 
που κατέφυγαν στο εξωτερικό και στα διά

φορα Προξενεία στn Λάρνακα. 
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Η 9n Ιουλίου του 1821 

Κι έφθασε n 9n Ιουλίου του 1821. 
Οιόνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους 

από τnν προτεραία ανέμεναν σιωπnλοί με 

αγωνία τn μοίρα τους και στους δρόμους 

μια ανατριχιαστικn ερnμιό διαμnνούσε το 

ανθρώπινο δρόμο τους. 

Αυτn τn νύκτα είχε κρίνει οΚουτσούκ, 

πως θόπρεπε να εκτελέσει το αποτρόπαιο 

έγκλnμό του. 

Κάλεσε τους Τούρκους Αγόδες στο 

Σαρόγιο, κι αφού διάβασε τnν καταδικα

στικn απόφασn του Σουλτάνου, ζnτnσε τn 

γνώμn τους. 

Ακούστnκαν αντιρρnσεις και διατυ

πώθnκαν δισταγμοί. Ynnρχav γνωριμίες 

ανάμεσα στους Έλλnνες και τους Τούρ

κους του Νnσιού. 

Εκεί ο Κιόρογλου, ένας Τούρκος 

aξιωματούχος του Κουτσούκ, προσπόθn

σε- όπως αναφέρει n παρόδοσn να σώσει 
τον Κυπριανό, <<Και θύμισε στον Κουτσού,κ 

Μεχμέτ μια υπόσχεσn του προς αυτόν:Να 

μn κόψει ποτέ το κεφάλι του Αρχιεπισκό

που. Δεν είχε όμως υποσχεθεί να μnν τον 

κρεμάσει». Κιn απόντnσn αυτn επεσφρόγι

σε τnν καταδίκn των κλnρικών και των 

προκρίτων που είχαν συλλnφθεί. 

Αλλ' ας ακούσουμε και τον ποιnτn, 

τον εθνικό μας βόρδο Βασίλn Μιχαnλfδn 

να μας περιγράφει, σ' ένα απόσπασμα 

του επικού του ποιnματος<<Η 9n Ιουλίου 

τόυ 1821», το υψnλό φρόνnμα του Αρχιεπι
σκόπου, που όταν δόθnκε n ευκαιρία να 
δραπετεύσει θ' αρνnθεί να το πράξει για 

να μn χυθεί άδικο αίμα αθώων πολιτών με 

τnν μνnμειώδn φρόσn «Παρό το γαίμαν 

των πολλών εν κάλλιον του Πισκόπου». 

Κι οι ομnρικοί τω όντι στίχοι του Βασί

λn Μιχαnλίδn μας το λένε με τα ακόλου-



θα: 

Μιαν νύκταν/ νύκταν σιγανnν, καιρόν 

δευτερογιούνιν /νύκτα ν Παρασκευόνυκταν 

που τ' άστρα μιλιούνια/ελόμπασιν πουπα
νωθκιόνκιεν εύρισκες ρουθούνιν/μέσα 

στnς χώρας τα στενό τnς χώρας τα κα

ντούνια./Σιανεμιό, δεν όκουες δεντρούιν 
να ταρόξn,/μnτε του σκύλλου λόξιμον με 

πετεινόν να κρόξn./ Ήταν μια νύκτα μουλ

λωτn, μια νύκτα μουρρωμένn/που θόρ
ρειες πως χώνεται που του Θεού τnv κρί

σιν/σε τέτοιον νύκταν σιγανnν οι Τούρκοι 
βαδωμένοι/μέσ στο Σαρόγιον είχασιν με
γόλον μετζιΜσιν./Εγύραν τα μεσάνυκτα κι 
επnρε το ξιφώτι I Κι ο Κιόρογλους πούταν 
καΜ, πολλά καλ' n ψυχn του./εξέβnν 

π'ωσσω του κρυφό και πάει στον Δεσπό

τnν/ κι εξύπνnσεν τον κι έκατσεν κοντό του 
και λαλεί του:/ «Εν έσσω μου Κυπριανέ τ' 
αμόξιν μου ζεμένον,/ τ' αμόξιν μbυ Κυ
πριανέ, έν έσσω αντροχιασμένον,/ Κι αν 

θέλεις για να ποσπαστnς που σfγουρn 

κρεμόλλαν/κι αν θέλεις που τον θάνατον 
να φύnς να γλυτώσnς/ να πας με το χαρέ

μιν μου κρυφό κρυφό στπν Σκόλαν,τα κου

σουλότα εfv' ανοικτό να πόεις να τρυπω

σεις/ Σnκου να πάμε γρnγορα τ' αμόξιν 
καρτερά σε ... »/ Έσκυψεν ο Κυπριανός κι 
έκαμε νόκκον ώραν/και δκιαλο10τnν νακ
κουρfν κι avvorει και λαλεί του:/ «-Δεν θέλω 
Κιόρογλου εγώ να φύω που τnν χώρα,/ 

γιατr αν φύω το κακό εννά γινn περfτου./ 

Θέλω να μείνω Κιόρογλου, κι ας πα να με 

σκοτώσουν./ ας με σκοτώσουσιν εμέν κι 
άλλοι ας γλυτώσουν./ Δεν φεύγω Κιόρο
γλου γιατί αν φύω ο φευκός μου/εν να 
γινn θανατικόν εις τους Ρωμιούς του 

τόπου./ Να βάλω τnν συρτοθnλιόν εις τον 
λαιμόν του κόσμου;/ Παρά το γαfμαν τους 

πολλούς εν κάλιον του Πισκόπου»/. 

Το ξnμέρωμα του Σαββάτου ο Κυ-
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πριανός με το πρώτο κτύπnμα του σnμό

ντρου ξεκίνnσε για τnν εκκλnσfα 

Εκεί ευχαρίστnσε τον Πλάστn που 

τον καλούσε κοντό του και ικέτευσε n γα
Μνn τnς ψυχnς του να τον ακολουθnσn 

ως τnν ώρα που θ' αντfκρυζε τον δnμιο. 

Και προχωρώντας στο ιερό συμπΜ

ρωνε τn δέnσn του με τnν κοινωνία των 

Αχρόντων Μυστnρίων. 

Ήταν έτοιμος κι ο δnμιος περfμενε. 

ΟΚουτσούκ από το παράθυρο του Σαρα

γιού παρακολουθεί το θύμα του. 

Πρώτος κρεμόστnκε ο Αρχιεπίσκο

πος Κυπριανός σε μια συκαμιά, και σε 

πλάτανο απέναντί του ο Αρχιδιόκονος και 

γραμματέας του Μελέτιος. 

Κι άρχισε ταυτόχρονα και συνεχίστn

κε ως τις 14 Ιουλίου ο aποκεφαλισμός των 
Μnτροπολιτών Χρυσόνθου τnς Πάφου, 

. Μελετίου του Κιτίου και Λαυρεντίου τnς 

Κερύνειας, των Ηγουμένων Κύκκου και 

Αγίου Χρυσοστόμου και άλλων προκρίτων, 

συνολικό 470 προσώπων, λιγότερων από 
τον κατάλογο των προγραφών, γιατί μερι

κοί κατόρθωσαν να διαφύγουν με τn βοn

θεια προξέ.νων ξένων δυνάμεων στο εξω

τερικό. 

Ανάμεσα σ' αυτούς ο Μnτροπολfτnς 

ίριμυθούντος Σπυρfδων κι ο Σαρfπολος με 

τον τετράχρονο γιο του Νικόλαο, που θα 

διακριθεf αργότερα σαν καθnγnτnς τnς 

Νομικnς στο πανεπιστnμιο Αθnνών. 

Μερικοί από αυτούς θόφτnκαν στnν 

Παλλουριώτισσα, άλλοι στους Αγrους 

Ομολογnτές κι οι υπόλοιποι στον περfβο

λο τπς Φανερωμένnς στn Λευκωσία, χωρι

στό οι κλnρικοf από τους λαϊκούς. 

Όταν δε ανακαινfστnκε ο ναός κατά 

το 1872, τα οστό τους το~οθετnθnκαν 




