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Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΨΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η σnμαία υπr'φξε από τα πολύ 

παλιό χρόνια ιερό εθνικό σύμβολο αφού 

αντιπροσώπευε ουσιαστικό τnν ίδια τnν 

πατρίδα και τnν ελευθερία τnς. Σκλαβωμέ

νες πατρίδες δεν είχαν το δικαίωμα να τnν 

υψώσουν σε κανένα σnμείο του υπόδου

λου εδάφους τους. Για το λόγο αυτό τnν 

ιστορία των λαών οι οποίου ζούσαν κάτω 

από κατακτnτές συναντούμε πολλές περι

πτώσεις που και μόνο n θέα τnς σnμαίας 
προκαλούσε αισθr'ψατα συγκίνnσnς και 

αναστότωσnς που κατέλnγαν σε επανα

στάσεις 

Οι εθνικές σnμαίες πr'φαν τn σnμε

ρινn τους μορφn μόλις κατά τους τελευ

ταίους αιώνες με τnν εμφόνισn των αστι

κών κρατών που διαδέχθnκαν τα 

φεουδαλικό κρότn. Οι διάφοροι λαοί βέ

βαια είχαν από παλαιότερα κάποια σύμ

βολα που τα αναρτούσαν στα όρια επι

κράτειάς τους και τα οποία τους 

συνόδευαν στις μάχες. Οι Αρχαίοι Έλλnνεc 

ύψωναν μερικό σύμβολα σε κοντάρι~ 
όπως οι Αθnναίοι τnν Γλαύκα και οι Σπαρ

τιάτες τους Διόσκουρους. Παρόμοια nταν 

και τα σύμβολο άλλων λαών που είτε είχαν 

πάνινες σnμαίες είτε ομοιώματα σε ακό

ντια. Αργότερα χρnσιμοποιnθnκαν σnμαί

ες από διάφορα υφάσματα και με ποικί

λες απεικονίσεις. Αναφέρεται στnν 

Μακεδονικn Σόρισσα ενώ οι Βυζαντινοί 

χρnσιμοποίnσαν ποικίλους χρωματισμούς 

και σχέδια με πιο χαρακτnριστικn τnν κίτρι

νn σnμαία με τον δικέφαλο αετό. 

Κατά τnν περίοδο τnς Τουρκοκρα

τίας χρnσιμοποιnθnκαν από τους κλέφτες 

και τους αρματωλούς καθώς και από τα 

Κωστnς Κοκκινόφτας 

κατά καιρούς επαναστατnμένα Ελλnνικό 

σώματα τα φλάμπουρα και τα μπαϊρόκια 

που διέφεραν διέφεραν κατά περιοχn και 

κατά ομάδα. Στα περισσότερα απεικονιζό

ταν κάποιος Άγιος r'ι υπnρχε το σχnμα του 

Σταυρού σε χρώμα ανάλογο με τις προτι

μnσεις του οπλαρχnγού. Παρόμοιες σn

μαίες χρnσιμοποιnθnκαν και κατά τnν 

έναρξn τnς επανόστασnς. 

Η Ελλnνικn σnμαία όπως τnν ξέρου

με σnμερα καθιερώθnκε από τnν Α' Εθνο

συνεύλεσn τnς Επιδαύρου τον Ιανουάριο 

του 1922. Τα χρώματα τnς είναι το γαλάζιο 
και το άσπρο που από τότε αποτέλεσαν τα 

εθνικό μας χρώματα. Για τn σnμασία των

δύο χρωμάτων δεν γίνεται λόγος στο κα

θιερωτικό διάταγμα. Μια από τις πολλές 

εκδοχές που παρουσιόστnκαν για τnν ερ

. μnνεία τους θέλει το γαλάζιο να συμβολί-
ζει τον ουρανό τnς Ελλάδας και το άσπρο 

τα aφρισμένα κύματα και τα χιονισμένα 

βουνό τnς. Υπάρχουν δύο τύποι σnμαίας 

αυτός τnς θάλασσας με τις 9 οριζόντιες 
ρίγες, 5 γαλάζιες και 4 άσπρες που εναλ
λάσσονται, και ο οποίος στn γωνιά προς 

το κοντάρι φέρει Σταυρό, και αυτός τnς 

ξnρός με τον άσπρο Σταυρό σε γαλάζιο 

ότι ο Μέγας Αλέξανδρος χρnσιμοποίnσε 

για σnμαfα κόκκινο ύφασμα πάνω στnΜα

κεδονικn Σόρισσα φόντο. Το κοντάρι στο 

οποίο αναρτάται φέρει στnν κορυφn με

ταλλικn σφαίρα και σταυρό. 

Με το τέλος του Εθνικοαπελευθερω

τικού αγώνα του 1821 n Ελλnνικn σnμαία 
υψώθnκε σε όλες τις περιοχές του Ελλnνι-



κού κρότους. Στnν Κύπρο αυτό r'ηαν αδύ

νατο να γίνει αφού n Τουρκικn κυριαρχία 
συνεχfστnκε μέχρι το 1878. Αλλό και κατό 
τα πρώτα χρόνια τnς Αγγλοκρατίας οι νέοι 

κατακτnτές · δεν ευνοούσαν τnν προβολι'"ι 
των ελλnνικών συμβόλων που παρουσιό

ζονταν συνnθως κατό τους εορτασμούς 

διαφόρων επετείων. 

Επfσnμn ανύψωσn Ελλnνικnς σnμαί-

, ας έγινε για πρώτn φορό στις 6 Σεπτεμ
βρίου του 1902 από τον τότε Μnτροπολίτn 
Κιτίου και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 

Κύριλλο ΠαπαδόΠΟυλο (1845-1916) στnν 
Ιερό Μονn Τ ροοδίτισσας. Όπως μας πλn

ροφορεί σnμείωμα σε κώδικα τnς Μονnς 

παρόντες nταν αρκετοί έγκριτοι πολίτες 

τnς Λεμεσού καθώς και ο Ηγούμενος τnς 

Μονnς Επιφόνιος, ένας από τους πιο σn

μαντικούς εκκλnσιαστικούς όνδρες τnς 

εποχnς. lΌ γεγονός κατέγραψε με σnμείω

μα τnς στις 7.9.1902 n εφnμερίδα τnς Λε
μεσού «Σόλπιγξ»: 

«Πλnροφορούμεθα μετ' ευχαριστn

σεως ότι χθες ανεπετόσθn επισnμως εν 

περιόπτω τόπω τnς Μονnς της τ ροοδιτίσ-
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σnς n Ελλnνικn Σnμαία, γενομένnς όμα και 
καταλλι'"ιλου τn περιστόσει τελετnς ... ». 

Σε δεύτερο σnμείωμα τnς, λίγες 

μέρες αργότερα στις 21.9.1902 n ιδία εφn
μερίδα συμπλι'"ιρωνε: 

« ... Εν τn τελετn παρίστατο προσκλn

θείς, καθ' ό έγραψαν nμίν, ο Μnτροπολί

τnς Κιτίου, ομιλnσας επ' ευκαιρία του γε

γονότος δια μακρών ... » 

Η επιλογn του χώρου τnς ιστορικnς 

Μονnς τnς Τ ροοδιτίσσnς για τnν ύψωσn 

τnς ελλnνικnς σnμαίας υπnρξε συμβολικn. 

Όπως τόνισε ο Μnτροπολίτnς Κιτίου Κύ

ριλλος στο λόγο του κατό τnν τελετn αυτn 

οι Μονές υπnρξαν σε όλο το διόστnμα 

τnς ζωnς του Γένους των Ελλι'"ινων οι προ

μαχώνες των αγώνων του για εθνικn δικαί

ωσn και πνευματικn πρόοδο. Και από τις 

Μονές αυτές είναι που αναμένει ο λαός 

ενίσχυσn και καθοδnγnσn στnν πορεία του 

για ελευθερία. Όπως καΙ πρόγματι έγινε, 

στnν εξέλιξn τnς ιστορίας του νnσιού, 

κατό τn διόρκεια του Εθνικοαπελευθερωτι

κού αγώνα του 1955-59, που τα Μοναστn
ρια είχαν καθοριστικό ρόλο στnν προετοι

μασία και στnv διεξαγωγn του. 




