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Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσούσαν
τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυνεφκιάζη
τζιαι που τες τέσσερεις μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν,
…είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζιύπρου τα κακά της.

Με αυτούς τους αθάνατους στίχους ο Βασίλης Μιχαηλί-
δης περιγράφει τη συμμετοχή της Κύπρου στον αγώ-
να του 1821 και την πληρωμή του φόρου αίματος προς 

την Ελευθερία. Η Κύπρος έλαβε μέρος στον αγώνα της εθνικής 
παλιγγενεσίας. Παρόλο που ήταν πολύ μακριά, πολλοί Κύπρι-
οι μετέβησαν στην μητέρα Ελλάδα και πολέμησαν στο πλευρό 
των αδελφών μας για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.

Το αποκορύφωμα της θυσίας των Ελλήνων της Κύπρου 
ήταν η αποφράδα μέρα της 9ης Ιουλίου, όπου πολλοί Κύπρι-
οι θυσιάστηκαν, γιατί θεωρήθηκαν ότι έλαβαν μέρος σε συνω-

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΤΟΥ 1821
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μοτικές ενέργειες εναντίον του Τούρκου κατακτητή.  
Η αποφράδα εκείνη ημέρα της 9ης Ιουλίου 1821 αποτε-
λεί ημερομηνία σταθμό  και φάρο αντίστασης του κυ-
πριακού ελληνισμού απέναντι στη μακρόχρονη τουρκι-
κή δουλεία. Σε μια περίοδο που οι αγωνιστές του 1821 
έδιναν αγώνες στην ελληνική επικράτεια, για να απο-
τινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, οι Έλληνες της Κύπρου 
έδιναν τη δική τους μάχη, για να κρατηθούν Έλληνες 
και χριστιανοί σ’ αυτή την εσχατιά της Μεσογείου. 

Παρά το γεγονός ότι η Φιλική Εταιρεία είχε απο-
φασίσει πως, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύ-
πρου, δεν θα διεξαχθεί ένοπλος αγώνας, οι Τούρκοι 
ήταν αποφασισμένοι να καταστείλουν εξ αρχής κάθε 
προσπάθεια αντίστασης. 

Ο Τούρκος Κυβερνήτης της Κύπρου Κιουτσούκ 
Μεχμέτ διψούσε για αίμα και  ήταν αποφασισμένος με 
κάθε τρόπο να κατασπαράξει τους ραγιάδες της Κύ-
πρου, μήπως και τολμήσουν να σηκώσουν το κεφάλι.   
Με αφορμή προκηρύξεις που διένειμε στη Λάρνακα ο 
Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ο Κιουτσούκ 
κατήγγειλε στην Υψηλή Πύλη ότι οι Έλληνες Κύπριοι 
ετοίμαζαν επανάσταση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και 
κατάλογο προγραφών επιφανών προσώπων. 

Όπως αναφέρει, λοιπόν, ο ιστορικός Κηπιάδης, «με 
την κατηγορία ότι δήθεν συνεννοήθηκαν προς εξέγερ-
σιν μετά των επαναστατησάντων Ελλήνων, 486 πρω-
τεύοντες Κύπριοι χριστιανοί, περιλαμβανομένου και 
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των τριών μητροπο-
λιτιών και των ηγουμένων των μοναστηριών της Κύ-
πρου, δι αυτοκρατορικού ορισμού απαγχονίζονται ή 
αποκεφαλίζονται, βορά εις την εκδικητικήν μανίαν του 
βαρβάρου δυνάστου». 

Μετά την έγκριση του αιτήματός του, ο Κυβερνή-
της προχώρησε σε συλλήψεις, δημεύσεις περιουσιών 
και εκτελέσεις. Την 9η Ιουλίου άρχισε η μεγάλη σφαγή 
των αρχιερέων και των προκρίτων του νησιού. Πρώ-
τος απαγχονίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και ακολούθησε 
ο αποκεφαλισμός των Μητροπολιτών Πάφου, Κιτίου 
και Κυρηνείας. Ακολούθησαν οι σφαγές των υπόλοι-
πων προκρίτων της Κύπρου.

Εκτός όμως από αυτά τα τραγικά γεγονότα της 
9ης Ιουλίου, η Κύπρος είχε και άλλο μερίδιο συμμε-
τοχής. Πολλοί Κύπριοι μετέβησαν στην Ελλάδα και 
αγωνίστηκαν παρά το πλευρό των αδελφών Ελλήνων 
για απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό. Μεγάλοι 
οπλαρχηγοί, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, 
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ο Μαυρομιχάλης, αναφέρονται σε Κυπρίους που αγω-
νίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για την Ελευθερία 
της Μητέρας Πατρίδας. Όλοι αυτοί οι Κύπριοι που αγω-
νίστηκαν στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου σε εξακό-
σιους. Ακόμη στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο 
της Αθήνας φυλάσσεται πολεμική σημαία με την επι-
γραφή «ΣΗΜΕΑ ΕΛΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΗΠΡΟΥ» 
που πιθανόν να ανήκε σε ξεχωριστή ομάδα Κυπρίων 
αγωνιστών, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε πολεμικές ανα-
μετρήσεις. Ο αριθμός των συμμετασχόντων Κυπρίων 
στον αγώνα, ήταν αναλογικά πολύ μεγάλος, αν υπολο-
γίσουμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου ήταν 
τότε γύρω στις 40 με 60 χιλιάδες.     

Οι Κύπριοι, λοιπόν, παρά τη μεγάλη απόσταση που 
τους χωρίζει από την στερεωτική Ελλάδα δεν αισθάνο-
νται λιγότερο Έλληνες, αλλά βοηθούν με κάθε τρόπο 
(και σε άψυχο και έμψυχο υλικό) στον απελευθερωτι-
κό αγώνα. Είναι γνωστό ότι ο Κανάρης έφθασε με τα 
πλοία του στην Κύπρο και οι Κύπριοι έδωσαν πλουσιο-
πάροχα τρόφιμα και χρήματα για  ενίσχυση του αγώνα. 

Η θυσία πολλών Κυπρίων την 9η Ιουλίου 1821 
αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Κύπρου. Οι στιγ-
μές της θυσίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού είναι 

μεγαλειώδεις. Τις αποθανατίζει ο μεγάλος μας ποιη-
τής Βασίλης Μιχαηλίδης και οι στίχοι του αποτελούν 
ένα επικό ύμνο προς την Κύπρο μας και ολόκληρη τη 
Ρωμιοσύνη. Όταν ο αιμοσταγής διοικητής της σκλα-
βωμένης Κύπρου Κουτσιούκ Μεχμέτ, λέει στον  Αρχι-
επίσκοπο Κυπριανό: «Έχω στον νουν μου πίσκοπε να 
σφάξω να κρεμμάσω/ τζι αν ημπορώ που τους Ρωμιούς 
την Τζύπρον να παστρέψω/τζι ακόμα, αν ημπόρεα  τον 
κόσμον να γυρίσω/ εθεννά σφάξω τους Ρωμιούς ψυ-
σιήν να μεν αφήσω», ο Κυπριανός, που περιβάλλεται 
πλέον εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα με το φωτοστέφα-
νο των διαχρονικών ελληνικών αρετών, της ανδρείας 
και της ευψυχίας, δίνει την απάντησή του, καθορίζο-
ντας το στίγμα της εθνικής και της ιστορικής μοίρας 
του κυπριακού ελληνισμού:

Η Ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, 
Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ηξηλείψει, 
Κανένας γιατί σσιέπει την που τα’ ψη ο Θεός μου. 
Η Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. 

Η συμμετοχή της Κύπρου στην Εθνική παλιγγενε-
σία ήταν σημαντική. Ιδίως τα παλικάρια του 1821 που 
έσπευσαν από την μακρινή Κύπρο και αγωνίστηκαν 
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για την επιτυχία του αγώνα είναι πραγματικοί ήρωες 
και αποτελούν πρότυπα ηρωισμού και αγάπης προς 
την μητέρα Ελλάδα. Η θυσία τους δείχνει την κοινή 
μοίρα και τους κοινούς δεσμούς που δένουν Έλληνες 
και Κυπρίους. Στη συνέχεια της ιστορίας της Ελλάδος 
αναφέρονται πολλά παραδείγματα Ελλήνων Κυπρίων 
που έτρεξαν και βοήθησαν στους Βαλκανικούς αγώ-
νες, καθώς και στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως για 
να ενισχύσουν τον αγώνα της Μητέρας Ελλάδας ενα-
ντίον των Ιταλών και των Γερμανών. 

Η συμμετοχή αυτή των Κυπρίων δείχνει τους στε-
νούς δεσμούς που συνέδεαν την Κύπρο με την μητέρα 
Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνού-
με, ιδίως εμείς στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Πάντα θα 
αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε τις ελληνικές ρίζες μας 
σε αυτό το νησί. Σ’ αυτή την εσχατιά της Μεσογείου μας 
έταξε η μοίρα να φυλάμε τις εθνικές μας Θερμοπύλες.  

Με τη συμπαράσταση της Ελλάδας και όλων των 
φιλελεύθερων και προοδευτικών λαών της Ευρώπης και 
του κόσμου, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με συνέ-
πεια και σταθερότητα στους στόχους μας, με στόχο να 
κάμψουμε την τουρκική αδιαλλαξία. Για να πετύχουμε 
επιτέλους τη δικαίωση των πολύχρονων αγώνων του 
λαού μας. Στόχος αμετάθετος, ελπίδα και προσδοκία 

καθημερινή του λαού μας είναι, ένας καινούριος ήλιος, 
ήλιος ειρήνης, δικαιοσύνης και ελευθερίας να ξεπροβά-
λει σύντομα πάνω από την Κύπρο μας, που μπορεί και 
πρέπει να γίνει η κοινή, επανενωμένη και ευημερού-
σα πατρίδα για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους της. 

Ελπίζουμε να πετύχουμε τον στόχο της απελευθέ-
ρωσης της Κύπρου μας από τα δεσμά του Τούρκου κα-
τακτητή και αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για 
όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της 
Ελλάδας και της Ελευθερίας. Τιμή σε αυτούς που αγω-
νίστηκαν για την Ελευθερία της Ελλάδας το 1821, αλλά 
και όλους τους ήρωες μας που έδωσαν τη ζωή τους σε 
όλους τους αγώνες για την Ελευθερία της Πατρίδας μας.

Συγχαίρω θερμά το τμήμα Ποιμαντικής Διακονί-
ας για την πρωτοβουλία του να εκδόσει το παρόν τεύ-
χος, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τη συμπλή-
ρωση των 200 χρόνων της εθνικής μας παλιγγενεσίας.

Μετά πατρικών ευχών 

ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής  
Ησαῒας
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Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 

(1756-1821)

Το να μιλά ή να γράφει κανείς για ιστορικά γεγονό-
τα και πρόσωπα του ύψους του ιερομάρτυρος αρ-
χιεπισκόπου Κυπριανού, είναι ευθύνη μεγάλη, δι-

ότι δεν κάνει απλώς μια ιστορική αναδρομή στα διάφορα 
γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου, ενός αρχιεπισκόπου, 
ενός πραγματικά ρωμιού, ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του 
υπέρ του λαού του, αλλά είναι υποχρεωμένος να αφήσει 
τα γεγονότα και τα πρόσωπα να μιλήσουν στις καρδίες 
των ανθρώπων και την εποχή τους. Πρέπει να ακούσου-
με τον λόγο του Kυπριανού, για να μπορέσουμε κι εμείς 
να συνεχίσουμε τον δικό μας αγώνα, εάν θέλουμε αυτός 
να έχει αίσιο τέλος για τον τόπο μας, την Εκκλησία μας, 
την πατρίδα μας, την Ρωμιοσύνη.

Θα πω λίγα λόγια για την ζωή του αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Kυπριανού και εν συνεχεία θα σταθώ σε μερικά 
σημεία από την ζωή του, τα οποία νομίζω ότι έχουν να 
μας πουν σήμερα κάτι περισσότερο. Ο αρχιεπίσκοπος 
Kυπριανός, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, γεννήθηκε 

στον Στρόβολο το 1756. Γονείς του ήσαν ο Γεώργιος και 
η Mαρία, η οποία καταγόταν από την Κοινότητα Καμπιά 
της επαρχίας Λευκωσίας. Υπάρχουν ισχυρές τοπικές πα-
ραδόσεις και πολιτιστικά αποτυπώματα που συνδέουν 
τον βίο και την πολιτεία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
με την Κοινότητα Καμπιά. Σε νεαρή ηλικία, φλεγόμενος 
από τον πόθο του Θεού και την αγάπη προς την Εκκλη-
σία, πήγε στην μονή Mαχαιρά, όπου αφιέρωσε τον εαυτό 
του. Στο ίδιο μοναστήρι ασκήτευε και ο θείος του, ιερομό-
ναχος και οικονόμος Χαράλαμπος. Σ’ αυτό το μοναστή-
ρι, ο Kυπριανός, άρχισε να δέχεται την ασκητική αγωγή 
της παράδοσης της Εκκλησίας, να θέτει μέσα στον εαυτό 
του όλα τα αγαθά σπέρματα της ορθόδοξης παράδοσής 
μας και να χαράσσει την μελλοντική του πορεία. Αργό-
τερα, κατέβηκε στον Στρόβολο, όπου σπούδασε τα γράμ-
ματα στο Ελληνομουσείο της Αρχιεπισκοπής. Σε ηλικία 
27 ετών χειροτονήθηκε διάκονος στην μονή της μετανοί-
ας του. Λίγο αργότερα η Μονή, εκτιμώντας τα μεγάλα 
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χαρίσματα και προτερήματά του, του ανέθεσε το υπεύθυ-
νο διακόνημα να πορευθεί μαζί με τον θείο του, τον οικο-
νόμο Χαράλαμπο, στην Mολδοβλαχία, για να επιστατήσει 
τους εκεί εράνους που θα γίνονταν για βοήθεια της Μο-
νής, η οποία, τότε, διήρχετο τεράστια οικονομική κρίση, 
όπως, βέβαια, και όλος ο κόσμος της Kύπρου. 

Στην Bλαχία ο Kυπριανός χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, 
και διορίσθηκε από τον ηγεμόνα της, Μιχαήλ Σούτσο, 
εφημέριος της ηγεμονικής εκκλησίας του Ιασίου. Παρέμει-
νε εκεί 19 ολόκληρα χρόνια, και παρακολούθησε μαθήμα-
τα στην ελληνική Σχολή του Ιασίου. Παρέδωσε τον εαυτό 
του στην παιδεία, στην εκμάθηση, την σωστή εκμάθηση 
της ιστορίας και της θεολογίας της Εκκλησίας. Αργότερα, 
όταν επέστρεψε στην Kύπρο, ήταν γεμάτος με πνευματι-
κές γνώσεις και πνευματικά αγαθά. Εν συνεχεία, και μετά 
από ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τον συναντού-
με στην Λάρνακα, επανήλθε στον Στρόβολο, όπου ανέ-
λαβε την διεύθυνση και την φροντίδα του μετοχίου της 
μονής Mαχαιρά, το οποίο, κατά πάσαν πιθανότητα, είναι 
η σημερινή εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης. 
Και εδώ, λόγω και της καταγωγής του, επέδειξε τεράστια 
φροντίδα. Οι αρετές του και η προσωπικότητά του έγιναν 
αιτία, πολύ σύντομα να θεωρηθεί ένα σημαντικό για την 
Λευκωσία πρόσωπο. Συνδέθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Χρύ-
σανθο και τον δραγουμάνο Kορνέσιο Χατζηγεωργάκη.
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Tο ότι η παρουσία του στην Λευκωσία και τον εκκλη-
σιαστικό και εθνικό χώρο ήταν σημαντική, φάνηκε αργό-
τερα, έντονα μάλιστα, όταν, κατά τον Mάρτιο του 1804, 
έγινε μία επανάσταση των τούρκων κατά του αρχιεπισκό-
που και των χριστιανών, λόγω μιας βαριάς φορολογίας. 
Kαι θεώρησαν αυτοί (οι τούρκοι) ότι βρήκαν ευκαιρία να 
αρπάξουν χρήματα και ο,τιδήποτε άλλο από την Εκκλη-
σία και τους προύχοντες του τόπου. Έγινε μία στάση στην 
Λευκωσία, η οποία εγκυμονούσε τεράστιους κινδύνους, 
μέχρι που αναγκάσθηκε η υψηλή Πύλη να στείλει δύο χι-
λιάδες στρατιώτες, για να πολιορκήσουν την Λευκωσία 
και να καταστείλουν την στάση. Ο τόπος πραγματικά πε-
ριήλθε σε μεγάλη δυσκολία. Ο Kυπριανός, αν και οικονό-
μος, τότε, της Αρχιεπισκοπής, και ιερομόναχος, και κη-
δεμόνας του εν Στροβόλω μετοχίου του Mαχαιρά, έπαι-
ξε μεγάλο ρόλο και κατάφερε να συμβιβάσει τα πράγμα-
τα. Ήταν ο συνδετικός κρίκος κι ο συμβιβαστικός άνθρω-
πος μεταξύ των πολιορκητών τούρκων στρατιωτών και 
των πολιορκημένων εντός της Λευκωσίας. Kαί κατάφερε 
να φέρει την ειρήνη στον τόπο και να διασφαλίσει τους 
υπάρχοντες χριστιανούς, αλλά και τους τούρκους στασι-
αστές. Χύθηκε τότε αρκετό τουρκικό αίμα, παρά την δια-
μεσολάβηση του Κυπριανού, πράγμα το οποίον ως φαίνε-
ται, οι τούρκοι, το εκτίμησαν, και αυτό φάνηκε στην με-
τέπειτα πορεία της ζωής του Κυπριανού.

Στην Εκκλησία, παράλληλα, υπήρχε μία μεγάλη δυσκο-
λία, διότι ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ευρίσκετο σε πολύ 
μεγάλη ηλικία και τα πράγματα της Αρχιεπισκοπής ήσαν 
αδιοίκητα. Τότε, πολλοί χριστιανοί απευθύνθηκαν στην 
υψηλή Πύλη, ζητώντας την διαμεσολάβησή της, προκει-
μένου η Εκκλησία της Κύπρου να ξαναβρεί τον εαυτό της. 

Η υψηλή Πύλη με διαταγή της, εξόρισε τον αρχιεπί-
σκοπο Χρύσανθο στην Εύβοια, μαζί με τον μητροπολίτη 
Kιτίου Χρύσανθο, τον ανεψιό του αρχιεπισκόπου, και δι-
έταξε να χειροτονηθεί αρχιεπίσκοπος Kύπρου ο Kυπρια-
νός και μητροπολίτης Kιτίου ο Mελέτιος. Aυτό, είχε βέ-
βαια την κοσμική κάλυψη, εκκλησιαστικώς όμως δεν μπο-
ρούσε να γίνει, διότι θα θεωρείτο αντικανονική ενέργεια. 
Γι’ αυτό τον λόγο δεν εδέχθησαν οι δύο άνδρες την χει-
ροτονία, αλλά περίμεναν μέχρις ότου η μεγάλη του Χρι-
στού Εκκλησία, δηλαδή το Πατριαρχείο Kωνσταντινου-
πόλεως, αποφανθεί περί του πρακτέου. 

Εν τω μεταξύ, ο αρχιεπίσκοπος Kύπρου Χρύσανθος πέ-
θανε στην εξορία, και έτσι άνοιξε ο δρόμος της χειροτο-
νίας του Κυπριανού, εκδοθείσης και σχετικής προς τούτο 
άδειας του Πατριαρχείου. Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου από τον αρχιεπίσκοπο του Σινά Kωνστάντιο, τον 
μητροπολίτη Κυρηνείας Ευγένιο και τον επίσκοπο Τριμυ-
θούντος Σπυρίδωνα, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την 
διοίκηση και την ποιμαντορία της Εκκλησίας. Περιττό 
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να πούμε ότι σ’ αυτή την κατάσταση η Αρχιεπισκοπή Kύ-
πρου και όλη η Εκκλησία ευρίσκετο σε δεινή περιπέτεια. 
Oι ιστορικοί μας αναφέρουν ότι από πλευράς οικονομι-
κής η Αρχιεπισκοπή ήταν σε αθλία κατάσταση. Παρέλα-
βε ο Kυπριανός, λέει η ιστορία, τρία εκατομμύρια, διακό-
σιες ογδόντα πέντε χιλιάδες, οκτακόσια εβδομήντα γρό-
σια χρέος, το οποίον η Αρχιεπισκοπή χρωστούσε δεξιά 
και αριστερά. Στον κώδικα της αρχιεπισκοπής, δίπλα απ’ 
αυτό το υπέρογκο ποσό, σημείωσε με δικά του γράμμα-
τα ο αρχιεπίσκοπος Kυπριανός, εκφράζοντας τον πόνο 
και την αγωνία του, τα εξής: «Ίλεως γενού ημίν, Kύριε, 
και επί τούτω». Δηλαδή, «να μας λυπηθείς, Θεέ μου, και 
σ’ αυτή την δύσκολη κατάσταση». Είναι σημαντικές αυ-
τές οι λεπτομέρειες της ζωής του Kυπριανού, γιατί μέσα 
απ’ αυτές, αφ᾽ ενός μεν εξάγεται το ήθος του ανδρός, 
αφ᾽ ετέρου δε καθίστανται για μας πραγματικά σημεία, 
τα οποία μπορούν να μας καθοδηγήσουν και μέσα στην 
σημερινή δύσκολη εποχή, την οποία διάγομε.

Η χειροτονία του Κυπριανού σε αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
ετελέσθη στις 30 Οκτωβρίου του 1810. Αμέσως αρχίζει το 
ποιμαντορικό του έργο με πάρα πολλούς αγώνες. Γνω-
ρίζει επακριβώς τις ανάγκες του ποιμνίου του· ξέρει, σαν 
καλός πατέρας και σαν καλός ποιμένας, να περιθάλψει το 
ποίμνιό του, και να το περιφρουρήσει από πάσης απόψε-
ως, από τις αιρέσεις π.χ., οι οποίες άρχισαν τότε να προ-

βάλλουν. Γι᾽ αυτό και εξέδωκε αφορισμό κατά των μα-
σώνων στην Λάρνακα. Εν συνεχεία, βλέποντας τον λαό 
να μαστίζεται από την πανώλη και τις ακρίδες και από 
άλλες ασθένειες, εξαπέλυσε εγκυκλίους, δίδαξε τον λαό 
σωστά πως να αντιμετωπίζει τα πράγματα αυτά, έδωσε 
εικόνες του αγίου Χαραλάμπους και του αγίου Tρύφω-
νος στις περισσότερες εκκλησίες, για να προτρέψει τον 
λαό να έχει ελπίδα στον Θεό και στους αγίους, και απ’ 
αυτόν να περιμένει, μαζί με την βοήθεια της επιστήμης, 
την απαλλαγή από τα δεινά, τα οποία εφαίνοντο να τον 
βασανίζουν.

Tαυτόχρονα, δίπλα από την Αρχιεπισκοπή, στον μπαξέ, 
σε κήπο της μονής Mαχαιρά, ίδρυσε την Ελληνική Σχο-
λή, το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο, το οποίο τελείω-
σε το 1812. Με πολύ πόθο και ενδιαφέρον έκτισε το σχο-
λείο αυτό, παρ᾽ όλα τα δυσβάστακτα χρέη, για να μπο-
ρούν οι έλληνες της Κύπρου να παιδεύονται στα γράμ-
ματα και να καλλιεργούνται στον πολιτισμό.

Η πορεία του χρόνου ήταν τραγική για τον Kυπριανό. 
Γιατί προχωρούμε σταθερά προς το 1821. Αρχίζει στον ελ-
ληνικό χώρο να ετοιμάζεται η εξέγερση των υποδούλων 
ελλήνων. Η Φιλική Εταιρεία ήταν αυτή, η οποία ετοίμα-
σε όλην αυτή την πορεία προς την επανάσταση. Ήλθαν 
στην Kύπρο απεσταλμένοι, οι οποίοι πλησίασαν τον Kυ-
πριανό και του μίλησαν για την εξέγερση, θέλοντας να 
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συμμαχήσει μαζί τους, ώστε και η Kύπρος να εξεγερθεί. 
Ο Kυπριανός, με την σοφία, την σύνεση και την πείρα, η 
οποία τον διέκρινε, κατάλαβε ότι αυτό ήταν πάρα πολύ 
επικίνδυνο, και μοιραία θα καταδικαζόταν σε αποτυχία. Γι’ 
αυτό τον λόγο εξήγησε στους φιλικούς ότι δεν μπορού-
σε στην Kύπρο να γίνει εκείνη την στιγμή επανάσταση.  
Υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια, πράγμα το οποίον έπρα-
ξε, και παρέμεινε στον τόπο του, στην θέση του, περιμέ-
νοντας την έκβαση των γεγονότων.

Tο 1820 διορίζεται από την υψηλή Πύλη ως διοικη-
τής της Kύπρου, ο Kιουτσιούκ Mεχμέτ, ο οποίος έτρεφε 
άσπονδο μίσος κατά των χριστιανών και είχε ακόρεστη 
επιθυμία να πάρει τις περιουσίες των δημογερόντων, των 
προεστώτων και της Εκκλησίας. Με διάφορες προφάσεις 
προσπαθούσε να πείσει την υψηλή Πύλη ότι και στην Kύ-
προ άρχισαν τα πράγματα να γίνονται επικίνδυνα. Στην 
αρχή δεν το πετύχαινε, διότι η Kύπρος, όπως γράφει σ’ 
ένα γράμμα του ο σουλτάνος, δεν έδωσε παραδείγματα 
τέτοιας διαγωγής απέναντι στην υψηλή Πύλη. Παρά ταύ-
τα, όμως, λίγο αργότερα, όταν το 1821 ένας αρχιμανδρί-
της, ο Θεοφύλακτος Θησέας, άρχισε να μοιράζει προκη-
ρύξεις και φυλλάδια για την επανάσταση εναντίον των 
τούρκων, εύκολα πλέον μπορούσε να πεισθεί η υψηλή 
Πύλη ότι και στην Kύπρο τα πράγματα έγιναν επικίνδυ-
να. Ο Kυπριανός εξαπέλυσε μίαν εγκύκλιο στις 22 Απρι-

λίου 1821, με την οποία προέτρεπε τους ρωμιούς να πα-
ραδώσουν στους τούρκους όλα τα όπλα που είχαν στην 
κατοχή τους. Και, ένα-δύο μήνες αργότερα, τον Mάϊο, 
εξαπέλυσε και άλλη εγκύκλιο, με την οποία προέτρεπε 
τους ρωμιούς χριστιανούς να είναι πάρα πολύ προσε-
κτικοί στην διαγωγή τους, προσεκτικοί μέχρι λεπτομε-
ρείας, ακόμα και στα ρούχα που φορούσαν, να μην είναι 
προκλητικά, να είναι συνετοί και πολύ σώφρονες, διότι 
και η παραμικρή απροσεξία θα ήταν μοιραία και για τους 
ίδιους και για τον τόπο.
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Τα πράγματα προχωρούσαν, μέχρι που φθάσαμε στην 
9ην Ιουλίου του 1821, οπότε ο Kιουτσιούκ Mεχμέτ, με τα 
δικά του συνέδρια, αποφάσισε, αφού έλαβε την έγκρι-
ση της υψηλής Πύλης, να σκοτώσει 486 προεστώτες 
του τόπου, όλους τους μητροπολίτες, αρκετούς ηγουμέ-
νους, ιερομονάχους, ιερείς, δασκάλους, προύχοντες, οι 
οποίοι εθεωρούντο “επικίνδυνοι”.  Έτσι άρχισε το ανό-
σιο έργο του την 9ην Ιουλίου, και αφού πρώτα απηγ-
χόνισε τον αρχιεπίσκοπο Kυπριανό, στην συνέχεια κα-
ρατόμησε τους μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθο, Kιτί-
ου Mελέτιο, Kυρηνείας Λαυρέντιο, τον ηγούμενο Kύκ-
κου Ιωσήφ, τον οικονόμο του Tιμίου Σταυρού Ομόδους 
Ευτύχιο, τον αρχιδιάκονο Mελέτιο, τον ηγούμενο της 
μονής Χρυσοστόμου, τους ιερομονάχους από την μονή 
του Σινά και αρκετούς άλλους, κληρικούς και λαϊκούς. 
Τρεις ημέρες κράτησε η σφαγή όλων αυτών των ανθρώ-
πων στην Λευκωσία.

Mε λίγα λόγια αυτή είναι εξωτερικά η ζωή του εθνο-
μάρτυρος Kυπριανού. Πιστεύω ότι είναι γνωστή σε όλους 
μας, την διαβάσαμε, την μάθαμε στα σχολεία μας, την 
ακούμε συχνά. Πέραν τούτων, εκείνο το οποίο θα πρέ-
πει να συνειδητοποιήσουμε για τον εθνομάρτυρα Kυπρι-
ανό, είναι ότι ο Κυπριανός ήτο το απόσταγμα και το κα-
ταστάλαγμα αυτού του τόπου. Έκρυβε μέσα του το μυ-
στήριο της Kύπρου. Tό μυστήριο της Ρωμιοσύνης. Ήταν 

ένας άνθρωπος ζυμωμένος μέσα στην ασκητική παρά-
δοση της Εκκλησίας. Άνθρωπος, ο οποίος έμαθε να προ-
σφέρει, να διακονεί, χωρίς να είναι κλεισμένος σε στενά 
πλαίσια. Ήταν πραγματικός ρωμιός, ο οποίος μπορούσε ν’ 
αγαπά ακόμα και τους εχθρούς του. Δεν άφησε τον εαυ-
τό του να φοβηθεί τον θάνατο, γιατί υπερέβη τον θάνα-
το, ενώ ακόμα ήταν στην ζωή αυτή, μέσα από την αγω-
γή της Εκκλησίας. Ήταν ο απαθής άνθρωπος, ο οποίος 
ήξερε να μην είναι παρορμητικός, αλλά τον ενθουσιασμό 
του και τα αισθήματά του τα τιθάσσευε μέσα στα πλαί-
σια της σωφροσύνης και της ευθύνης απέναντι στον λαό 
του. Ακόμα ο Kυπριανός ήξερε πάρα πολύ καλά πως μπο-
ρούσε να γίνει σωστά μια επανάσταση για την ελευθε-
ρία του τόπου αυτού. 

Γι’ αυτό μπορεί σήμερα να μιλήσει, να γίνει για μας πα-
ράδειγμα, γιατί δεν ήταν συνθηματολόγος, ούτε απερί-
σκεπτος, ούτε παρορμητικός. Αρκετοί κακίζουν την εγκύ-
κλιό του περί παράδοσης των όπλων των κυπρίων στους 
τούρκους. Και την κακίζουν επειδή δεν μπορούν, ίσως, να 
δουν την σοφία του. Όντως, έγραψε στην εγκύκλιο αυτή: 
«δώστε τα όπλα όλα στους τούρκους». Mπορεί κανείς να 
θεωρήσει αυτή την εγκύκλιο προδοτική, η και πολύ δου-
λοπρεπή έναντι των τούρκων. Εάν διαβάσουμε όλες τις 
επιστολές του αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι ο από-
στολος, παιδαγωγώντας τους χριστιανούς, τους έλεγε  
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ότι «αν είσαι δούλος, μη σε μέλλει που είσαι δούλος,  
να γίνεις ελεύθερος εν Χριστώ»1. Ήξερε ο Kυπριανός ότι η 
ελευθερία δεν κατακτάται με τα όπλα, γι’ αυτό είπε «δώ-
στε τα όπλα σας στους τούρκους, και μη φοβάστε. Δεν 
γίνεστε υπόδουλοι, αν δεν έχετε όπλα. Γίνεστε υπόδου-
λοι, αν δεν είσθε ελεύθεροι άνθρωποι».

Γι’ αυτό τον λόγο δεν τον ενδιέφεραν τα όπλα. Tόν εν-
διέφερε το σχολείο. Και τούτο διότι στοιχούσε στην πα-
ράδοση του Kοσμά του Aιτωλού και των πατέρων της 
Εκκλησίας, οι οποίοι ήξεραν ότι μπορούσαν να καλλι-
εργήσουν τον λαό, και ότι το εθνικό έργο δεν είναι μόνο 
να δίνεις όπλα στους ανθρώπους, αλλά και το πως να 
τους κάνεις ελεύθερους. Kι όταν ο άγιος Kοσμάς ο Aι-
τωλός γύριζε την Ελλάδα και έκτιζε σχολεία, έλεγε: «τα 
σχολεία ανοίγουν εκκλησίες». Και γέμισε τον τόπο σχο-
λεία, κι έλεγε στους υπόδουλους έλληνες, «να στέλλετε 
τα παιδιά σας στα σχολεία, γιατί, αν δεν πάνε σχολείο, 
είναι σαν τα ζώα». Το ίδιο και ο αρχιεπίσκοπος Kυπρια-
νός. Παρά τις φοβερές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ένα 
από τα πρώτά του έργα ήτο να κτίσει σχολείο, για να οι-
κοδομήσει τους ανθρώπους της εποχής του.

Γράφει, λοιπόν, ο Κυπριανός στην εγκύκλειό του για 
την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας: «Εννοή-
σαντες ότι η ημετέρα πολιτεία της καθ᾽ ημάς νήσου Κύ-
πρου πάσχει μέγαν αυχμόν παιδείας, και έλλειψιν ελληνι-
κών μαθημάτων, τα οποία είναι το μόνον μέσον οπού στο-
λίζουσι τον ανθρώπινον νουν, και οπού αποκαταστήνου-
σι τον άνθρωπον άξιον τω όντι άνθρωπον. Τούτου χάριν 
ζήλω θείω κινηθέντες και φιλοτιμηθέντες, απεφασίσαμεν, 
άμα του πνευματικού σκάφους διαδεξάμενοι τα πηδάλια, 
εν πάση τη ασθενεία ημών, να συστήσωμεν μίαν ελληνι-
κήν Σχολήν επάνω εις την πατρίδα, δια να ωφελήσωμεν 
και ημείς οπωσούν τους συμπατριώτας ημών. Καθότι ενε-
νοήσαμεν προσέτι, ότι της απαιδευσίας και κακοηθείας τι-
νών ομοπατρίων, αφ’ ης πηγάζουσι τόσα και τόσα δεινά, 
δεν είναι άλλο το αίτιον, παρά η στέρησις των μουσών, με 
το να μην εστάθη τρόπος μέχρι της αυτής να συστηθή και 
εις την εδικήν μας πατρίδα, καθώς και εις άλλας πολιτεί-
ας, ένα κοινόν σχολείον, δια να διδάσκωνται οι παίδες της 
πολιτείας, τέλος πάντων, την πάτριον πίστιν αυτών, το μό-
νον προτιμότατον και αναγκαιότατον, και να εκπαιδεύω-
νται ενταυτώ, και ήθη χρηστά, οπού με το μέσον της μαθή-
σεως προβαίνοντες εις την ανδρικήν ηλικίαν να γίνωνται  

1  Α΄ Κορ. ζ΄ 21-24. Εφ. Ϛ΄ 6-9.
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άνδρες θεοσεβείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δίκαι-
οι, φιλοπάτριδες, φιλέμποροι, οπού να ημπορούσι να προ-
σπορίζωνται τα συστατικά της ζωής αυτών με τρόπους δι-
καιοσύνης, και όχι να περιφέρωνται τήδε κακείσαι τηνάλ-
λως, εν απορία και αμηχανία το πλείστον διάγοντες. Τού-
του χάριν αποφασιστικώς με όλην μας την αδυναμίαν, και 
με κάθε δύσκολον τρόπον, ηγείραμεν εκ θεμελίων, και εις 
κάλλος οπωσούν, την ήδη οικοδομηθείσαν νέαν Σχολήν, 
την έξωθεν και πλησίον κειμένην της καθ’ ημάς αγιωτάτης 
Αρχιεπισκοπής, εν τω κατά ανατολάς ευρισκομένω παξέ, 
τον οποίον παξέν είχε προ χρόνων αφιερωμένον εις την 
ιεράν σταυροπήγιον και βασιλικήν μονήν της κυρίας Μα-
χαιράδος ο συναδελφός ημών άγιος Κυρηνείας κυρ Ευγέ-
νιος... Παρώτρυνε δε ημάς εις τούτο το ευσεβές και θεάρε-
στον έργον, ναι και ο ζήλος της πατρίδος, ως έφημεν, και 
το απαραίτητον ημών χρέος, αλλά και αι εξ αμάξης λαλού-
μεναι κατά των κυπρίων ημών αναρίθμητοι εκείναι κατη-
γορίαι, ων αυτήκοοι πολλάκις εν πολλοίς εγενόμεθα. Κα-
θότι εις όσους περιήλθομεν τόπους και ξένας επαρχίας, 
άλλο δεν ηκούομεν, παρά μίαν αδιάκοπον ρύμην κατηγο-
ριών εις τους κυπρίους ημάς, ότι τα παραμικρότερα νησία, 
και αι παραμικρότεραι πολιτείαι, έχουσι κοινά σχολεία συ-
στημένα, και μία περίφημος Κύπρος, ένα κοινόν μουσείον, 

καν των γραμματικών, δεν είναι άξιοι να συστήσωσι, δια 
να σπουδάζωσι τα παιδία της πολιτείας και να ρυθμίζω-
σι καν την βάρβαρον γλώσσάν τους. Αλλά πηγαίνεις και 
βλέπεις μίαν αμάθειαν εις όλους γενικώς, και εις ιερωμέ-
νους, και εις λαϊκούς, και κάποια ήθη σχεδόν ανυπόφορα»2.

Nομίζω είναι πολύ βασικό σημείο αυτό, γιατί μας δεί-
χνει την φιλοσοφία και την στάση του Kυπριανού απένα-
ντι στο εθνικό πρόβλημα. Ο Kυπριανός ήθελε να φτιάξει 
ανθρώπους ελεύθερους. Ανθρώπους, οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν, αφού ήταν οι ίδιοι ελεύθεροι, να αποκτήσουν και 
ελεύθερη πατρίδα. Γιατί πίστευε ότι δούλος άνθρωπος 
και ελεύθερη πατρίδα να έχει, θα την υποδουλώσει. Kαί 
ότι η ελευθερία δεν είναι μόνον γεωγραφική, αλλά πρω-
τίστως γεγονός το οποίο συντελείται μέσα στο είναι του 
ανθρώπου, στο οποίο συντελούν η γνώση της ιστορίας 
και της θεολογίας. Aυτό σημαίνει Ρωμιοσύνη και ρωμαϊ-
κόν ήθος. Και γι’ αυτό ο Kυπριανός έφτιαξε την Σχολή και 
έδωσε σ’ αυτή σημασία και δεν δίστασε ουδόλως να πει 
στους χριστιανούς να δώσουν όλα τα όπλα στους τούρ-
κους. Διότι ήξερε πολύ καλά πως αποκτάται η ελευθερία.

Ένα άλλο σημείο, το οποίο παρουσιάζει την μεγάλη 
ψυχή και την μεγάλη διάνοια του Kυπριανού είναι το 

2  Ιδρυτική πράξη ελληνικής Σχολής Λευκωσίας.
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εξής: Όταν ήλθε η ώρα της επανάστασης, δεν νικήθηκε 
από τα συναισθήματά του, δεν κινήθηκε συναισθημα-
τικά και ενθουσιαστικά (ως έλληνας ήθελε βέβαια την 
ελευθερία του τόπου του), αλλά υπεύθυνα και σοβαρά. 
Διείδε τις αιμοχαρείς διαθέσεις του Kιουτσιούκ Mεχμέτ, 
ο οποίος ήταν έτοιμος να σφάξει όλους τους ραγιάδες 
του τόπου. Σαν καλός ποιμένας και πατέρας είπε ότι σ’ 
αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να γίνει τώρα επανάσταση.  
Οι γύρω χώρες ήταν υπό την τουρκική κατοχή, και σε 
λίγες ώρες ήταν δυνατόν να πνιγεί ολόκληρη η Kύπρος 
στο αίμα. Οπόταν είχε το θάρρος, μπροστά στην απαί-
τηση των φιλικών, να πει ότι αυτή την στιγμή δεν μπορεί 

στον τόπο τούτο να γίνει επανάσταση. Πράγμα το οποί-
ον οι φιλικοί εδέχθησαν, εσεβάσθησαν, επήνεσαν. Βοή-
θησε την επανάσταση με άλλο τρόπο. 

Προχωρώντας, βλέπουμε αυτό τον άνθρωπο, τον αρ-
χιεπίσκοπο, όταν ήλθε η ώρα του θανάτου του, και του 
πρότειναν να γλυτώσει τον εαυτό του, αυτός να αρνεί-
ται. Kαί δεν είναι παράδοξο ότι ένας τούρκος του πρό-
τεινε να πάει στα προξενεία της Λάρνακας και να σωθεί. 
Ο Kυπριανός δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ζή-
σει. Γιατί, όπως λέει κάποιος, «ένας ρωμιός δεν μαθαί-
νει μόνο να ζει, αλλά προ πάντων μαθαίνει να πεθαίνει».  
Ο Kυπριανός ήξερε να πεθαίνει, γιατί ολόκληρη η ζωή 
του ήταν μια μελέτη θανάτου, ήταν η υπέρβαση του θα-
νάτου, ήταν η πορεία του μέσα στην αιωνιότητα. Γι’ αυτό 
τον λόγο αρνήθηκε να διαφύγει, έμεινε εκεί πιστός και 
παρέμεινε στον χώρο τον δικό του, με αξιοπρέπεια και 
αρχοντιά, χωρίς να τρομάξει, χωρίς να σκεφθεί τίποτε το 
οποίο μπορούσε να του προσάψει μομφή.

Kαι όταν οδηγήθηκε μπροστά στον Mεχμέτ, και αυ-
τός άρχισε να του λέει εκείνα όλα τα δελεαστικά και τα 
φοβερά και να προσπαθεί να φέρει τον Kυπριανό σε μια 
δύσκολη κατάσταση, ο αρχιεπίσκοπος με αξιοπρέπεια 
του εξήγησε ότι αυτή η πράξη είναι άδικη, ότι οι κύπρι-
οι και οι ρωμιοί του τόπου δεν ήταν άξιοι αυτής της συ-
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μπεριφοράς. «Kοίταξε», του είπε, «εμείς είμαστε άνθρω-
ποι ήσυχοι, δεν είμαστε αυτοί που εσύ νομίζεις, αλλά, αν 
θέλεις να μας σκοτώσεις, κάνε όπως προτιμάς. Nά ξέρεις, 
όμως, ότι η Ρωμιοσύνη είναι φυλή συνόκαιρη του κόσμου. 
Kαι δεν πρόκειται να εκλείψει, όχι γιατί έχει όπλα, σου τα 
δώσαμε τα όπλα, αλλά γιατί αυτή η Ρωμιοσύνη έχει άλ-
λες δυνάμεις, και έχει ένα άλλο έδαφος, το οποίο εσύ δεν 
μπορείς να φθάσεις. Εσύ μπορείς να σκοτώσεις το σώμά 
μας, την ψυχή μας όμως δεν μπορείς να την σκοτώσεις». 
Γιατί ο Kυπριανός ήταν μαθητής, αληθής μαθητής και μι-
μητής του Χριστού, ο οποίος είπε: «Mή φοβάσθε απ’ αυ-
τούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμά σας, την ψυχή 
σας, όμως, δεν μπορούν να σκοτώσουν»3.

Έτσι και ο Κυπριανός, όταν πήγε στην αγχόνη, ως επί-
σκοπος, ως μιμητής του Χριστού, ως άνθρωπος ο οποί-
ος εγεύετο την αιώνια ζωή, δεν τρόμαξε, αλλά ευλόγησε 
την θηλειά (σχοινί) του απαγχονισμού, όπως ευλογούμε 
ιερατικώς τα άμφια και τα φορούμε, και γύρισε με αξι-
οπρέπεια και αρχοντιά και είπε στον δήμιο: «Εκτέλεσον 
την εντολήν του απηνούς κυρίου σου». Με το παράδειγ-
μά του, με την σύνεσή του, με την φρόνησή του, μπορεί 
να μας πει πολλά. Προ πάντων, μπορεί να μας πει πολλά 

μ’ αυτήν την ρωμαίικη αρχοντιά, η οποία τον διακατείχε. 
Nα μας πει και να μας διδάξει πως κι εμείς σήμερα, μπρο-
στά στο τεράστιο εθνικό πρόβλημα, μπροστά στην τερά-
στια εθνική δυσκολία, πως να σταθούμε συνετοί, φρό-
νιμοι, άνθρωποι που να ξέρουμε πως να πολεμούμε και 
που να πολεμούμε. Και να μάθουμε, ώστε κι εμείς να μη 
φοβόμαστε και να μη δειλιάζουμε, αλλά ούτε κι από την 
άλλη να είμαστε συνθηματολόγοι και άνθρωποι οι οποί-
οι τρέχουμε δεξιά και αριστερά απερισκέπτως, δημιουρ-
γούντες προβλήματα στον τόπο μας και στην πορεία μας. 

Η Ρωμιοσύνη είναι γέννημα της ορθόδοξης Εκκλησίας 
και της ελληνικής παράδοσης. Kαι ο ρωμιός και οι πατέ-
ρες μας ήσαν άνθρωποι μεγάλης υπομονής. Kαι επειδή εί-
χαν υπομονή, δεν έκαναν λάθη, γιατί δεν εβιάζοντο, γιατί 
είχαν υπομονή, γιατί πίστευαν. Διότι αυτός που πιστεύει, 
δεν βιάζεται και δεν πανικοβάλλεται και δεν αγχώνεται. 
Aυτός που δεν πιστεύει, αυτός αγχώνεται και βιάζεται 
και πανικοβάλλεται και οπωσδήποτε κάνει πολλά λάθη.

Επιβάλλεται στις μέρες μας να ακούσουμε την φωνή 
και να δούμε το παράδειγμα του αρχιεπισκόπου Kυπρι-
ανού, του οποίου η παρουσία σφράγισε και θα σφραγίζει 
την ιστορία της πατρίδας και της Εκκλησίας μας.

3  Ματθ. ι΄ 28. Λουκ. ιβ΄ 4-5.
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Οι μάρτυρες είναι οι άνθρωποι που ακολούθησαν 
πιστά το παράδειγμα του Χριστού και θεωρούσαν 
μεγάλη τιμή και ευλογία να μιμηθούν το Πάθος 

του Κυρίου, όπως το δίδαξε πρώτος ο ίδιος. Οι μάρτυρες 
αποδεικνύουν ότι είναι άξιοι αθλητές των εντολών του 
Θεού, οι οποίοι με τη θέλησή τους θυσίασαν ό,τι είχαν 
στην κοσμική ζωή τους για το όνομα του Ιησού Χριστού. 

Αυτό δεν διαφέρει από τη θυσία του εθνοϊερομάρτυ-
ρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, που απαγχονίστηκε μαζί 
με άλλους τρείς επισκόπους, αλλά και πολλούς άλλους, 
που αποκεφαλίστηκαν από τους Τούρκους. 

Ο σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης αποτελεί βα-
σική αρχή του Χριστιανισμού. Υπάρχουν, όμως, και περι-
πτώσεις όπου ο άνθρωπος, χρειάζεται να θυσιάσει τη ζωή 
του για χάρη της πίστεως του, της πατρίδος του και των 
ιδανικών του. Αυτό συνέβαινε κυρίως σε περιόδους όπου 
ο χριστιανισμός καταδιωκόταν, την περίοδο της ρωμαϊ-
κής αυτοκρατορίας και την περίοδο της τουρκοκρατίας. 

Με το μαρτύριο τους θεμελιώθηκε μια νέα πράξη ήθους 
και αυτοθυσίας. Αυτή η υπέρτατη θυσία και αυταπάρνη-
ση,  που έγινε πράξη από τους μάρτυρες, όποτε και αν 
αυτοί εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας,  προ-
βάλλει την αξία του προσώπου - της προσωπικότητας, 
που υπερνικά ακόμα και τη βιολογική αξία. Αυτήν την 
οδό της αυτοθυσίας, του μαρτυρίου, που ακολούθησαν 
οι χριστιανοί Μάρτυρες και Νεομάρτυρες.

Είναι σ’ όλους μας γνωστό ότι την 9η Ιουλίου 1821, 
σε συγκέντρωση που καλέστηκαν στη Λευκωσία οι εκ-
κλησιαστικοί ηγέτες και πρόκριτοι της Κύπρου από τον 
Οθωμανό διοικητή Κουτσιούκ Μεχμέτ και, κατόπιν έγκρι-
σης από τον Σουλτάνο για μαζικές εκτελέσεις, κορυφώ-
θηκε το δράμα με τον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού σε μια συκαμιά στη πλατεία του Σεραγίου 
(σήμερα βρίσκεται στο κατεχόμενο από τους Τούρκους 
τμήμα της πρωτεύουσας). Μετά τον απαγχονισμού του 
Αρχιεπισκόπου ακολούθησε την ίδια ημέρα ο αποκεφα-

Αρχιμανδρίτης Θεοτόκης Φαίδωνος 
Διεθυντής Ποιμαντικής Διακονίας

Μαρτύριο, μία εξαγιαστική πράξη
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λισμός τριών μητροπολιτών, των Πάφου Χρύσανθου, Κι-
τίου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου. 

Μαρτύρησαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, αφού πρώ-
τα αρνήθηκαν την ισλαμοποίηση τους και δεν πρόδωσαν 
αυτά που πίστευαν και διαφύλατταν τόσα χρόνια, για να 
μπορέσουν να ζήσουν μια ελεύθερη και άνετη ζωή. 

Όσοι αρνήθηκαν την ισλαμοποίηση, να τουρκέψουν, 
και υπερασπίστηκαν την πίστη τους στον Χριστό κατά 
την περίοδο της τουρκοκρατίας και ακολούθως σκοτώ-
θηκαν με οποιονδήποτε τρόπο ονομάζονται νεομάρτυ-
ρες. Συνεπώς, νεομάρτυρες είναι ο μεγάλος αριθμός μαρ-

τύρων της συγκεκριμένης περιόδου της τουρκικής κατο-
χής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεώρησε, ότι με το μαρτύριό 
τους, όχι μόνο παίρνουν άφεση αμαρτιών και καθαίρο-
νται, αλλά λαμβάνουν και την αγιότητα. Υπήρχαν, βέβαια, 
και αντιρρήσεις. Εκκλησιαστικοί πατέρες, όπως ο Νικό-
δημος Αγιορείτης, ο Μακάριος Νοταράς και ο Αθανάσι-
ος Πάριος χαρακτήρισαν εωσφορική ενέργεια και πλά-
νη την όποια αμφισβήτηση της αγιοσύνης τους. Επίσης 
το μαρτύριο ονομάστηκε και ως «βάπτισμα αίματος», το 
μοναδικό βάπτισμα, που μπορεί να πάρει κάποιος μετά 
από το βάπτισμα της κολυμβήθρας.
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Οι δοκιμασίες και τα άλλα κακά έχουν επιτραπεί από 
το Θεό στους πιστούς, για να αποδειχθεί η υπομονή τους 
και η σταθερότητα της πίστεως τους εις τον Χριστό. Διό-
τι η αγία ζωή τους γεννά και στερεώνει την Αγία Πίστη, 
αφού το ένα είναι συστατικό του άλλου, κατά τον Ιωάν-
νη Χρυσόστομο. Ο ίδιος ο ιερός πατήρ παρατηρεί ότι «εί-
ναι προτιμότερον να υποφέρετε δια την αγάπην του Χρι-
στού, αλλά και θαυμασιώτερον και ανώτερον, από το να 
ανασταίνετε νεκρούς και να κάνετε θαύματα».

Κατά τον Γρηγόριο Θεολόγο «το μετά Χριστού πά-
σχειν και υπέρ Χριστού, του μετ’ άλλων τρυφάν αιρετώτε-
ρον». Η μεγαλύτερη τιμή που γίνεται στους Νεομάρτυρες 

κατά τον Νικόδημον Αγιορείτη, είναι η μίμηση στο έργο 
του Χριστού και η υπομονή εις το μαρτύριο για το όνομα 
του Χριστού. «Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος» λέγει ο 
Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι ανταποκρίνεται καλύτερα στους 
λόγους του Κυρίου «ος δ’αν απολέση την ψυχήν αυτού 
ένεκεν εμού, ευρήσει αυτήν» (Μτ. 16, 25) και «γίνεσθέ μοι 
μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός» (Ησ. 43,10).

Οι Νεομάρτυρες στην ιστορία της Εκκλησίας δεν ήταν 
κατώτεροι των αρχαίων μαρτύρων, ούτε κατά την παρρη-
σία τους ενώπιον των τυράννων, ούτε κατά την ομολογία 
της πίστεως τους, ούτε κατά τα μαρτύρια και τα θαύματά 
τους. Απλώς ήταν νεότεροι κατά το χρόνο του μαρτυρίου 
τους και όχι κατά τα μαρτύριά τους. Η Αγία του Χριστού 
Εκκλησία δοξάζεται, όχι μόνο με τους παλαιούς μάρτυ-
ρες, αλλά και με τους καινούργιους, τους Νεομάρτυρες.

Υπάρχει πληθώρα νεομαρτύρων. Στην περίοδο της 
τουρκοκρατίας, ο αριθμός αυτών που μαρτύρησαν και 
ομολόγησαν την πίστη τους, είναι πολύ μεγάλος. Το πρό-
βλημα της μη σωστής καταγραφής των Νεομαρτύρων 
οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες τρόμου και ανελευθε-
ρίας που επικρατούσαν στο τότε τουρκικό κράτος, αλλά 
και στην αδυναμία της Εκκλησίας να αναγνωρίσει την 
υπέρτατη θυσία των νεομαρτύρων ανακηρύσσοντάς τους 
σε αγίους, για να μην προκαλέσει τις τουρκικές αρχές.  Πα-
ρόλο το κλίμα τρομοκρατίας υπάρχουν ατομικές, μεμονω-
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μένες προσπάθειες καταγραφής ονομάτων των νεομαρτύ-
ρων, ο αριθμός των οποίων πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος.

Συνεπώς, λόγω ακριβώς της ομολογίας του ονόμα-
τος του Χριστού, αλλά και της προσφοράς του αίματός 
τους χάριν του Χριστού, το Μαρτύριο των Νεομαρτύρων 
έχει Χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Οι Νεομάρτυρες της πί-
στεως φέρουν τον ονειδισμό του Χριστού, περιφρονούν 
τη φιλία του κόσμου αυτού, γίνονται μισητοί ακόμη και 
από τους οικείους τους, για να ακολουθήσουν την μαρ-
τυρική πορεία, που θα τους οδηγήσει στο θάνατο για να 

κερδίσουν το Χριστό. Το μαρτύριο του κάθε μάρτυρα 
προϋποθέτει απαρασάλευτο εμμονή στην ορθόδοξο πί-
στη, θαρραλέα ομολογία ενώπιον των διωκτών και δια-
πρύσια διακήρυξη της αληθείας του Χριστού, για να έχει 
εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου.

Η προσφερόμενη θυσία για τον Χριστό παραμένει 
ασύγκριτη έναντι κάθε άλλης ευγενικής θυσίας, γιατί 
η μαρτυρία του μάρτυρα προϋποθέτει τη μαρτυρία του 
πρώτου Αρχιμάρτυρα Χριστού. 

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμα των μαρ-
τύρων και των νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας τηρώ-
ντας και τα λόγια του Ιησού Χριστού «Πᾶς ὅστις ὁμο-
λογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω 
κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα-
νοῖς» (Ματθ. 10, 32).

Ενδεικτική βιβλιογραφία 
• ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Κ. ΧΡΙΣ-
ΤΟΥ Θ. ΚΡΙΚΩΝΗ

• ΜΑΡΤΥΡΕΣ - ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές, στα τέλη της 
δεκαετίας του 1810 η Φιλική Εταιρεία δραστηρι-
οποιήθηκε και στην Κύπρο, όπου αφίχθη ο Φιλι-

κός Δημήτριος Ίπατρος από το Mέτσοβο, είτε την άνοι-
ξη του 1819, είτε το καλοκαίρι του 1820, ή και κατά τις 
δύο χρονολογίες, στα πλαίσια των περιοδειών του στην 
περιοχή για την προετοιμασία της Επανάστασης. Όπως 
αναφέρει ο πρωτοπόρος ιστορικός για τα γεγονότα του 
1821 στο νησί Γεώργιος Κηπιάδης, ο Αρχιεπίσκοπος Kυ-
πριανός φιλοξένησε τους απεσταλμένους της Φιλικής 
Εταιρείας σε χώρο, που βρισκόταν στο κτήριο της παρα-
κείμενης στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο Eλληνικής Σχολής, 
όπου από το 1893 στεγάζεται το Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Oι πολλαπλές δυσχέρειες, όμως, που πήγαζαν από τη 
μεγάλη απόσταση του νησιού από τις περιοχές της επι-
κείμενης εξέγερσης, και ειδικά η εγγύτητά του στην Aί-
γυπτο και τη Συρία, όπου υπήρχαν συμπαγείς μουσουλ-
μανικοί πληθυσμοί και μεγάλη συγκέντρωση οθωμανι-

κών στρατευμάτων, η άμε-
ση μεταφορά των οποίων 
στο νησί θα οδηγούσε σε 
ανώφελη αιματοχυσία, συ-
νέτειναν ώστε η Κύπρος να 
μη συμπεριληφθεί στον κε-
ντρικό επαναστατικό σχεδι-
ασμό. Για τον λόγο αυτό, κα-
θορίστηκε στο άρθρο 15 του 
σχεδίου δράσης των Φιλι-
κών, που διαμορφώθηκε στο 
Iσμαήλιο της Bεσσαραβίας, 
τον Oκτώβριο του 1820, ότι θα συμμετείχε στον Αγώνα 
με οικονομική συνδρομή και αποστολή εφοδίων, σύμφω-
να, όπως σημειώνεται, και με τη διαβεβαίωση του Aρχι-
επισκόπου Kυπριανού, γεγονός που μαρτυρεί προσωπι-
κές επαφές του με Φιλικούς, όπως τον προαναφερθέντα 
Δημήτριο Ίπατρο.

Κωστής Κοκκινόφτας
Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821
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Στο μεταξύ, αμέσως μετά το συνέδριο της Βεσσαρα-
βίας, ο επικεφαλής της επαναστατικής κίνησης Αλέξαν-
δρος Υψηλάντης απέστειλε επιστολή, στις 8 Oκτωβρίου 
1820, προς τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, με την οποία τον 
καλούσε να στείλει τη συνδρομή του, «διότι η έναρξις του 
Σχολείου εγγίζει», όπως σημείωνε κατά τον μυστικό τρόπο 
επικοινωνίας των Φιλικών. Η επιστολή, όπως συμπεραί-
νεται από το περιεχόμενό της, εστάλη προς τον Κύπριο 
Αρχιεπίσκοπο μέσω του Φιλικού Αντώνιου Πελοπίδα από 
τη Στεμνίτσα της Πελοποννήσου, προς τον οποίο ο Υψη-
λάντης έγραψε την ίδια μέρα και ιδιαίτερη επιστολή, δίνο-
ντάς του σχετικές οδηγίες για κάθοδό του στην Κύπρο και 
παραλαβή της οικονομικής βοήθειας από τον Κυπριανό.

O Κωνσταντίνος Κανάρης στην Κύπρο
Σύμφωνα με την παράδοση, μέρος από την υλική 

συνεισφορά της Κύπρου στον Αγώνα παρέλαβε, ύστε-
ρα από επίσκεψή του στο νησί, ο Έλληνας μπουρλοτιέ-
ρης Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο πρώτος που κάνει λόγο 
για την ανωτέρω παράδοση είναι ο προαναφερθείς Γεώρ-
γιος Κηπιάδης, ο οποίος σημειώνει ότι ο Κανάρης κατέ-
πλευσε από τα παράλια της Αιγύπτου στην Κύπρο, στις 
19 Ιουνίου 1821, αρχικά σε λιμενίσκο κοντά στο χωριό 
Άγιος Σέργιος και ακολούθως στο παρακείμενο στη Λά-

πηθο λιμανάκι της Ασπρόβρυσης. Όπως αναφέρει, σε αμ-
φότερες τις περιοχές οι κάτοικοι των γύρω χωριών τον 
προμήθευσαν με τα απαραίτητα για τον Αγώνα χρήματα, 
τρόφιμα και ζώα, τα οποία φορτώθηκαν σε τρία καράβια.

Ωστόσο, παρά την απουσία οποιασδήποτε τεκμηρίω-
σης της παράδοσης, ανάμεσα στους κατοίκους των κωμο-
πόλεων Λαπήθου και Καραβά διασώθηκαν πολλές αναφο-
ρές για άφιξη του Κανάρη στην περιοχή, που συνέτειναν 
ώστε να θεωρούν δεδομένη την εκεί επίσκεψη του σπου-
δαίου αυτού αγωνιστή. Η έκδοση πριν από μερικά χρόνια 
του επίσημου οθωμανικού καταλόγου με τα ονόματα των 
προγραφέντων αναζωπύρωσε τη σχετική συζήτηση για τη 
θρυλούμενη επίσκεψη του Κανάρη, αφού σε αυτόν συμπερι-
λαμβάνονται δέκα κάτοικοι από τη Λάπηθο και τον Καρα-
βά, ανάμεσα στους ενενήντα έξι συνολικά του καταλόγου. 
Υποστηρίχθηκε μάλιστα, ότι ο λόγος για να επικεντρωθεί 
η οργή των κρατούντων στους προύχοντες των δύο κω-
μοπόλεων και να τους εκτελέσουν ήταν κάποιο συνταρα-
κτικό γεγονός, που συνέβη στην περιοχή, και ως τέτοιο 
ίσως να ήταν τα όσα διαδραματίστηκαν με την άφιξη του 
Κανάρη στο λιμανάκι της Ασπρόβρυσης και την παροχή 
βοήθειας για τον Αγώνα. Διαφορετικά, όπως αναφέρεται, 
είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί το γεγονός ότι οι προ-
γραφέντες των δύο κωμοπόλεων ανέρχονταν σχεδόν στο 
10% του συνόλου του επίσημου οθωμανικού καταλόγου.
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Τα γεγονότα στην Κύπρο  
μετά την έναρξη της Επανάστασης

Ένα μήνα ύστερα από την έναρξη, τον Μάρτιο του 
1821, της Ελληνικής Επανάστασης εκδόθηκε διάταγμα 
από την Πύλη, που επέβαλλε τον αφοπλισμό των Pαγιά-
δων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο εστάλη 
για άμεση εφαρμογή και στην Κύπρο. Mε βάση το διά-
ταγμα αυτό, έπρεπε να παραδοθούν τυχόν όπλα, όπως 
τα κυνηγετικά, καθώς και οποιοδήποτε τέμνον εργαλείο, 
όπως τα μαχαίρια των κρεοπωλών, που οι υπόδουλοι εί-
χαν στην κατοχή τους. Ο Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός κά-
λεσε τότε τον λαό με εγκύκλιο, στις 22 Aπριλίου 1821, 
να πειθαρχήσει και να παραδώσει οτιδήποτε σχετικό.

Παρά την εφαρμογή του διατάγματος, όμως, ακο-
λούθησαν βιαιοπραγίες, απειλές και λεηλασίες από τα 
οθωμανικά στρατεύματα, αποτελούμενα από «ανυπότα-
κτη βαρβαρική ορδή» 4000 ανδρών, που αφίχθη την 3η 
Mαΐου (ν.ημ.) από τη γειτονική Άκρα, δηλαδή την Πτο-
λεμαΐδα της Παλαιστίνης, με σκοπό τον εκφοβισμό των 
Xριστιανών κατοίκων, ώστε να αποτραπεί η εκδήλωση 
επαναστατικού κινήματος. Mέσα σε αυτές τις συνθήκες, 
ο Aρχιεπίσκοπος, με νέα εγκύκλιο, στις 16 Mαΐου 1821, 
προσπάθησε να προστατέψει το ποίμνιό του και προέτρε-
ψε τους Έλληνες κατοίκους να αντιμετωπίσουν με υπο-

μονή τις δοκιμασίες και να αποφύγουν ενέργειες που θα 
προκαλούσαν τους κατακτητές.

Οι Κύπριοι Πρωτομάρτυρες
Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με αρθρογράφο της ιτα-

λικής εφημερίδας «Notizie del Giorno», ο οποίος αντλεί 
τις πληροφορίες του από την ευρωπαϊκή παροικία της 
Λάρνακας, βρέθηκε από τις Τουρκικές αρχές βαρέλι με 
πυρίτιδα σε δωμάτιο του ναού της Παναγίας Φανερωμέ-
νης στη Λευκωσία, όπου το είχε φυλαγμένο κάποιος κά-
τοικος της πόλης, ονόματι Σάββας. Ο τελευταίος, όμως, 
κατάφερε να διαφύγει και αντί αυτού οι Τούρκοι στρα-
τιώτες συνέλαβαν τον εφημέριο του ίδιου ναού, Iερομό-
ναχο Λεόντιο, τον οποίο θεώρησαν ένοχο, και τον απο-
κεφάλισαν δημόσια. Σύμφωνα με μαρτυρία του ανεψιού 
του Λεοντίου, υποστράτηγου Κωνσταντίνου Χατζηιωάν-
νου, η εκτέλεσή του συνέβη «τεσσαράκοντα ημέρας προ 
του απαγχονισμού των τεσσάρων Αρχιερέων», δηλαδή 
γύρω στην 30ή Μαΐου 1821.

Στο ίδιο δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας ανα-
φέρεται ακόμη, ότι ύστερα από την εκτέλεση του Λεο-
ντίου οι Τούρκοι αποκεφάλισαν για ασήμαντη αιτία άλ-
λους πέντε Έλληνες. H αναφορά αυτή επιβεβαιώνεται 
από γραπτές μαρτυρίες της εποχής, όπως σε κώδικα της 
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Mητρόπολης Πάφου, όπου αναφέρεται ότι πράγματι έγι-
ναν εκτελέσεις πέντε Eλλήνων κατοίκων του νησιού, πριν 
από τις μαζικές σφαγές της 9ης Iουλίου. Επρόκειτο για 
τρεις ιερείς και δύο λαϊκούς, τους πρωτόπαπα Γεώργιο, 
παπα-Λοΐζο και παπα-Aργυρό, τον εκκλησιαστικό επί-
τροπο Λοΐζο και κάποιο λαϊκό ονόματι Χρίστο. Aναφέ-
ρεται δε, ότι εκτελέστηκαν στις 25 Mαΐου 1821, εξαιτί-
ας ενός επεισοδίου, το οποίο αφορούσε υπόθεση με ένα 
Τούρκο στο χωριό Γιόλου.

Οι σφαγές της 9ης Ιουλίου
Στο μεταξύ ο Tούρκος διοικητής Kιουτσούκ Mεχ-

μέτ, με αφορμή επαναστατικές προκηρύξεις, που διένει-
με στη Λάρνακα ο Aρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας 
και οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή των τοπικών Aρχών, 
υπέβαλε στην Πύλη κατάλογο προγραφών 486 επιφανών 
Kυπρίων, για να αποτρέψει, όπως ανέφερε, οποιαδήποτε 
αντικαθεστωτική ενέργεια. Tην έγκριση του αιτήματός 
του ακολούθησαν, στις 9 Iουλίου 1821, μαζικές εκτελέ-
σεις. Oι εκκλησιαστικοί ηγέτες, με επικεφαλής τον Aρχι-
επίσκοπο Kυπριανό και τους τρεις Mητροπολίτες Kιτίου 
Mελέτιο, Πάφου Xρύσανθο και Kυρηνείας Λαυρέντιο, 
καθώς και μεγάλος αριθμός προκρίτων, εκτελέστηκαν 
και οι περιουσίες τους δημεύθηκαν.

Σύμφωνα με όσα διέσωσε ο Γεώργιος Κηπιάδης και 
τα οποία στηρίζονται, κυρίως, στην τοπική παράδοση, οι 
εκτελέσεις των προγραφέντων άρχισαν στις 9 Ιουλίου με 
τον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και την 
καρατόμηση του επιτετραμμένου της Κύπρου στην Κων-
σταντινούπολη, Γεώργιου Μασούρα. Ακολούθως, όπως 
σημειώνεται, την ίδια ημέρα καρατομήθηκαν οι Μητρο-
πολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας, απαγχονίστηκε 
ο Αρχιδιάκονος του Κυπριανού, Μελέτιος, και καρατο-
μήθηκε ο βοσκός Δημήτριος από τον Άγιο Ιωάννη Μα-
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λούντας, τον οποίο οι Τούρκοι είχαν χρησιμοποιήσει ως 
ψευδομάρτυρα εναντίον του Αρχιεπισκόπου, υποστηρί-
ζοντας ότι ενεργούσε για επανάσταση των κατοίκων. Ο 
ίδιος συγγραφέας αναφέρει ακόμη, ότι την επόμενη μέρα, 
10 Ιουλίου, οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν με τον απαγχο-
νισμό του Ηγουμένου Κύκκου Ιωσήφ, του Ιεροδιακόνου 
στη Μόρφου Χριστοφόρου και του ανεψιού του Αρχιε-
πισκόπου Χατζησάββα, καθώς και με την καρατόμηση 
πολλών κληρικών και λαϊκών. Προσθέτει δε, ότι οι εκτε-
λέσεις εξακολούθησαν και τις επόμενες ημέρες.

Εκτός από τις σφαγές στη Λευκωσία, οι διώξεις και 
οι εκτελέσεις επεκτάθηκαν και σε πολλές άλλες περιο-
χές του νησιού, με αποτέλεσμα να μαρτυρήσουν και αρ-
κετοί κάτοικοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στον αρ-
χικό κατάλογο. Οι σφαγές συνεχίστηκαν και στα χρόνια 
που ακολούθησαν, ιδίως κληρικών, όπως για παράδειγμα 
του Oικονόμου Θεόδουλου στο Σιναϊτικό Mετόχιο Άγι-
ος Γεώργιος Πυργώτης στο Xα Ποτάμι, στις αρχές του 
έτους 1822. Επίσης, το 1827, αμέσως μετά τη ναυμαχία 
στην Πύλο και την καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού 
στόλου, στις 8 Οκτωβρίου 1827, έγιναν και πάλι σφαγές, 
όπως δύο των προκρίτων αδελφών Χατζηνικόλα και Χα-
τζηγεώργιου Χατζητομάζου από το χωριό Κρήτου Τέρ-
ρα. Από τις σφαγές του καλοκαιριού του 1821 στην Κύ-
προ σώθηκαν μόνο ορισμένοι από τους προγραφέντες, οι 

οποίοι, διαισθανόμενοι τον κίνδυνο που τους απειλούσε, 
κατέφυγαν στα προξενεία της Λάρνακας, από όπου επιβι-
βάστηκαν σε πλοία και διέφυγαν στο εξωτερικό.
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Το 1742 ήλθε στην Κύπρο ο μεγάλος διδάσκαλος 
Εφραίμ ο Αθηναίος1 ο οποίος αναβάθμισε την Σχο-
λή που λειτουργούσε στη Μονή Κύκκου και της 

έδωσε τα πρότυπα των άλλων σχολών που λειτουργού-
σαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Πατμιάδα, Αθωνιά-

δα κ.ά.). Η κάθοδος του Εφραίμ σημάδεψε την πνευμα-
τική ζωή της Κύπρου. Τα 20 σχεδόν χρόνια της παρουσί-
ας του στην Κύπρο2 είναι χρόνια γόνιμα και πλούσια σε 
πνευματική δράση. 

1  Περισσότερα για τον Εφραίμ δες Κ.Ν. Σάθα, νεοελληνική Φιλολογία (1868) σσ. 507-510/ Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς (1872) σσ. 299-330/ 
Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Γ΄΄ (1872) σσ. 99,236,253,280, 286 / Κ. Αθανασιάδου αρχ., «Τα κατά τον αοίδιμον Εφραίμ, πατριάρ-
χην Ιεροσολύμων», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Δ΄ (1892) σσ. 253-262 / Λ. Φιλίππου, Τα Ελληνικά 
Γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας, Β΄ (1956) σσ. 238-246/ Κ. Χατζηψάλτη, «Συμπληρωματικά περί Εφραίμ του 
Αθηναίου και των υπ’ αυτού γενομένων εκδόσεων», Κ.Σ. , ΚΣΤ΄ (1962) σσ. 1-9.
2  Ο Εφραίμ, όπως γράφει ο πρώην Αγκύρας Σεραφείμ ο Πισσίδειος στην «Περιγραφή της Μονής Κύκκου» (σ.11) «εννέα καί δέκα χρό-
νους υπήρξεν εν Κύπρω καθηγεμών του Ελληνομουσείου και πολλούς των μαθητών παιδεία και νουθεσία και μαθήσει κατακοσμών με-
τέβη κακείθεν εις τα Ιεροσόλυμα πορευθείς τον Πατριαρχικόν Θρόνος των Ιεροσολύμων επληρώσατο». 

Αλέξανδρος Ταπάκης
Θεολόγος - τ. επιθεωρητής Δημοτικής εκπαίδευσης

Εφραίμ ο Αθηναίος, 
ο ξεχασμένος μεγάλος διδάσκαλος και αναμορφωτής της Κύπρου 

επί τουρκοκρατίας
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Ο Εφραίμ, κατά κόσμον Ευθύμιος, γεννήθηκε στην 
Αθήνα, από πατέρα Ηπειρώτη και μητέρα Αθηναία3. Τα 
πρώτα γράμματα έμαθε από τον διδάσκαλο Παύλο, (τον 
μετέπειτα Παΐσιο) και τον Αγάπιο Βουλισμά. Ύστερα πήγε 
στην Πάτμο, όπου έγινε μαθητής του Γερασίμου του Βυ-
ζαντίου4. Η επίδοσή του στα Γράμματα ήταν πολύ μεγά-
λη, γι’ αυτό πολλές πόλεις τον ζητούσαν ως διδάσκαλο, 
αλλά ο Εφραίμ προτίμησε την Κύπρο, όπου ο Αρχιεπί-
σκοπος Φιλόθεος του ζήτησε να έρθει ως διδάσκαλος 
και ιεροκήρυκας5. Μάλιστα, υπήρξε σύμβουλος του Αρ-
χιεπισκόπου, όπως φαίνεται σε διάφορους κώδικες της 
Αρχιεπισκοπής6. 

Μπορούμε να τοποθετήσουμε χρονολογικά την κά-
θοδό του στην Κύπρο το 1742, αφαιρώντας 19 χρόνια από 
το 1761, που σίγουρα αποχώρησε από την Κύπρο και πήγε 
στα Ιεροσόλυμα7. Μετά την αναχώρησή του από την Κύ-
προ, ο Εφραίμ πήγε στα ιεροσόλυμα, όπου εξελέγη πα-
τριάρχης Ιεροσολύμων μέχρι τον θάνατό του τον 1771.

Ο Εφραίμ ο Αθηναίος υπήρξε ο πρώτος Σχολάρχης 
της Ελληνικής Σχολής Μέσης Παιδείας στη Λευκωσία, 
του Ελληνομουσείου, που ιδρύθηκε από τον Αρχιεπίσκο-
πο Φιλόθεο το 1741. Η Σχολή λειτούργησε με ευθύνη της 
Αρχιεπισκοπής και ο Φιλόθεος κάλεσε τον Ιερομόναχο 
Εφραίμ για να αναλάβει τη διεύθυνσή της. 

3  Ο Ν΄. Φορόπουλος (Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Τομ. Ε΄ δεν αναφέρεται καθόλου στο επώνυμο Αθηναίος, που του έδωσαν 
φαίνεται οι Κύπριοι. Πάντως στην Περιγραφή της Μονής Κύκκου, που συνέγραψε ο ίδιος ο Εφραίμ, αυτοαποκαλείται Αθηναίος. (Περι-
γραφή .... σελ. 58).
4  Περιγραφή... σ. 15 και Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήναι 1867, σ. 507.
5  Στο φωτισμένο Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο αναφέρεται και ο Βασίλειος Μπάρσκυ (Α. Στυλιανού «Αι περιηγήσεις του ...Μπάρκσυ... εν Κύ-
πρω» Κ.Σ., Τομ. ΚΑ΄, Λευκωσιά 1957, σ. 32.
6  Λ. Φιλίππου Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας , Τόμος Α΄ Λευκωσία 1930, σ. 22.
7  Αυτό συμπεραίνεται από επιστολή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Παϊσίου της 119ης Αυγούστου 1761, που απευθύνεται προς τον Σχο-
λάρχη Ιάκωβο ιερομόναχο στην Αντιόχεια και αναφέρει ότι «μετά λελυπημένης καρδίας εσυγκατένευσεν εις την αναχώρησιν του Σοφο-
λογιωτάτου» (ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΚΑΡΝΑΠΑ Κυπριακά Ανέκδοτα  Έγγραφα, Αμμόχωστος, 1904, σελ. 33) 
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Δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες για τη λει-
τουργία της Σχολής και τα διδασκόμενα μαθήματα. Γνω-
ρίζουμε όμως ότι η Σχολή αποτελείτο από τρεις τάξεις.  
Ο υποδιδάσκαλος Παρθένιος δίδασκε Τεχνολογία και οι 
μαθητές διδάσκονταν ακροαματικά μαθήματα. Στη Σχολή 
Μουσικής (παράρτημα της Ελληνικής Σχολής) δίδασκε  
ο Ιερομόναχος Χρύσανθος. Το πρόγραμμα της Σχολής 
είχε ως πρότυπο του το πρόγραμμα της Πατμιάδας Σχο-
λής, από την οποία είχε αποφοιτήσει ο Εφραίμ. Μετά την 
αποχώρηση του Εφραίμ τη διεύθυνση της Σχολής ανέλα-
βε ο Παρθένιος μέχρι το 1771. Επί αρχιεπισκοπείας Χρυ-
σάνθου η σχολή έκλεισε, πιθανότατα μεταξύ 1775-1784, 
εξ αιτίας των σκληρών καταπιεστικών μέτρων του Χατζη-
μπακκή αγά και των πολλών χρεών της Αρχιεπισκοπής. 

Το 1811 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ίδρυσε την Ελ-
ληνική Σχολή σε γη που ανήκε στη Μονή Μαχαιρά, και 
αφιερώθηκε στην Αγία Τριάδα. Η Σχολή έκλεισε το 1821, 
μετά τα φοβερά γεγονότα της 9ης Ιουλίου. 

Εννέα χρόνια αργότερα, το 1830 επί ημερών του Αρ-
χιεπισκόπου Παναρέτου, η Ελληνική Σχολή Λευκωσίας 
ανασυστάθηκε με διευθυντή τον Ονούφριο Μικελλίδη, 
τον οποίο κάλεσε από την Κωνσταντινούπολη ο Αρχιε-
πίσκοπος Πανάρετος. Η Ελληνική Σχολή Λευκωσίας με-
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τονομάστηκε το 1893 σε Παγκύπριο Γυμνάσιο, το οποίο 
λειτουργεί μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα και αποτελεί 
το πιο ιστορικό Σχολείο της Κύπρου. 

Ο Εφραίμ κλήθηκε και από τους αδελφούς της Μο-
νής Κύκκου για να ιδρύσει νέα σχολή και στον Κύκκο, σε 
συνέχεια της παλαιάς σχολής που υπήρχε εκεί. Αναφέρε-
ται ότι ο Εφραίμ έζησε αρκετό καιρό στη Μονή Κύκκου 
και αναβάθμισε τη σχολή που υπήρχε εκεί ως στοιχειώ-
δης, παρέχοντας στους δόκιμους απλές γνώσεις Ανάγνω-
σης και γραφής καθώς και Εκκλησιαστικής Μουσικής8.

Την πληροφορία ότι ο Εφραίμ δίδαξε και στον Κύκ-
κο, την αναφέρει ο Παρανίκας: «το 1760 εδίδασκε εν Κύ-

πρω (πιθανώς εν Λευκωσία ή εν τη Μονή Κύκκου) από 
τε έδρας και άμβωνος ο Εφραίμ ο εξ Αθηνών, ο μετά ταύ-
τα Ιεροσολύμων Πατριάρχης αναρρηθείς»9. 

Μετά το θάνατο του αρχιεπισκόπου Φιλοθέου το 
1759 προτάθηκε στον Εφραίμ το αξίωμα του αρχιεπισκό-
που Κύπρου, αλλά ο ίδιος δεν το αποδέκτηκε10. 

Ο Εφραίμ υπήρξε πολυγραφότατος. Κλήθηκε στη 
Μονή Κύκκου όπου δίδαξε στην εκεί Σχολή για ένα διά-
στημα και συνέγραψε την Περιγραφή της Μονής Κύκκου. 
Το 1754 συνέγραψε την Ευαγγελική Σάλπιγγα, Πανηγυρικό 
λόγο στο Γενέσιον της Θεοτόκου, Ακολουθία του Οσίου πα-
τρός ημών Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω  

8  Κλ. Καρναπά «Ανέκδοτα Κυπριακά έγγραφα του ΙΗ΄ αιώνα» Αμμόχωστος, 1904, σσ. 50-51.
9  Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κ/Πόλεως μέχρι των αρχών της 
ΙΘ΄ εκατονταετηρίδος εν Κ/ Πόλει 1867, σ. 164.
10  Ο Ζαβίρας λέγει ότι «η αρετή του Εφραίμ εις τοσούτον σέβας και αγάπην τους Κυπρίους εφείλκυσεν, ώστε μετά τον θάνατον του αρ-
χιερέως αυτών, πάντες ομοθυμαδόν αρχιεπίσκοπον της περιφήμου ταύτης νήσου εξελέξαντο. Αλλ’ ούτος, πράος και ταπεινός τη καρ-
δία ων, απείπε το πρόβλημα, και λάθρα εκείθεν φυγάς εις Ιεροσόλυμα ώχετο, και τα εκείσε ασκητήρια κατέλαβε» (Σάθα, Κ., Νεοελληνική 
Φιλολογία, Αθήναι 111868, σ. 508 και Κλήμεντος Καρναπά Ανέκδοτα Κυπριακά Έγγραφα, Αμμόχωστος 1904, σ. 51. Όμως ο Καρναπάς 
αντικρούει αυτή τη γνώμη, αναφέροντας ότι η πρόταση αυτή δεν έγινε μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Η πρόταση ‘έγινε 
από κάποιους υψηλά ιστάμενους Κυπρίους, που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, όταν πήγε εκεί ο Εφραίμ με ειδική αποστολή για 
ελάττωση των φόρων. Ο Εφραίμ όμως, αποποιήθηκε την πρόταση αυτή. (Κλ. Καρναπά, οππ. σ. 52).
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ασκήσαντος. (Ενετία 1755), Τυπική Διάταξις της Σεβασμί-
ας και βασιλικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, Μα-
χαιράδος επικαλουμένης.. Βενετία 1756 και άλλα πολλά.

Η σημασία του έργου του Εφραίμ

Το πέρασμα του Εφραίμ από την Κύπρο είχε καθο-
ριστική σημασία για την πολιτιστική ανάπτυξη της νή-
σου. Υπήρξε ένας κορυφαίος διδάσκαλος, ο οποίος πρό-
σφερε τόσα πολλά στην Κύπρο ως διευθυντής της Ελ-
ληνικής Σχολής Λευκωσίας και της Σχολής Κύκκου, και 
ως ιεροκήρυκας σε όλη την Κύπρο. Πολλοί μαθητές του 
Εφραίμ έγιναν διδάσκαλοι και βοήθησαν στην πνευμα-
τική αφύπνιση των Κυπρίων11. 

Η συμβολή του Εφραίμ στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής παιδείας στην Κύπρο, τονίζεται από πολλούς ερευ-
νητές και ιστορικούς12. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε 
πως ο Εφραίμ υπήρξε ο μεγάλος διδάσκαλος της Κύπρου,  

ο πρώτος κατά τα χρόνια της αμάθειας της Τουρκοκρα-
τίας. Με την πλούσια πείρα του, τη βαθύτατη γνώση του 
και τις άοκνες προσπάθειές του έδωσε στην Κύπρο μια 
νέα πνοή και άνοιξε τους ορίζοντες της μάθησης, χαρά-
ζοντας το δρόμο της κυπριακής παιδείας, που ήταν μια 
παιδεία υποτυπώδης και περιοριζόταν κυρίως στα στοι-
χειώδη γράμματα. Ο Εφραίμ ανέλαβε την οργάνωση και 
τη διεύθυνση της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας σύμφω-
να με τα πρότυπα της Πατμιάδος Σχολής από την οποία 
αποφοίτησε και δίδαξε. Κατά παρόμοιο τρόπο οργάνωσε 
και τη Σχολή Κύκκου. Ο Εφραίμ στερέωσε τις δύο αυτές 
σχολές και λειτούργησαν με επιτυχία τα επόμενα χρόνια 
με αποτέλεσμα πολλοί απόφοιτοι αυτών των σχολών να 
διδάξουν σε σχολεία σε όλη την Κύπρο. 

Ο καθηγητής Σ. Μενάρδος γράφει ότι «ο Εφραίμ 
υπήρξε χρησιμώτατος εις την Κύπρον...εδίδασκε συχνά 
διαμένων εν ταις μοναίς, επί 19 έτη εν τη νήσω»13. Ο Πε-

11  Ο Εφραίμ σε μια επιστολή του χαρακτηρίζει τους Κυπρίους ως ανέραστους παιδείας και των εκ ταύτης καλών» Μ.Κ.Ε., Τομ. Ε΄ σ. 225.
12  Σ. Μενάρδου, Η Ιερά Μονή της παναγίας του Μαχαιρά, Λευκωσία 1 914, σ. 137) Πρβλ. Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήναι 
1868, σ. 508 και Περιγραφή... σ. 11.
13  Σ. Μενάρδου, Η Ιερά Μονή της παναγίας του Μαχαιρά, Λευκωσία 1 914, σ. 137) Πρβλ. Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήναι 
1868, σ. 508 και Περιγραφή... σ. 11.
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ριστιάνης αναφέρει ότι «Ο Εφραίμ, αν και δεν ήταν Κύ-
πριος, αλλ’ επί 19 έτη εν Κύπρω διατρίψας και μεταλα-
μπαδεύων τα φώτα της Ελληνικής παιδείας εις την κυ-
πρίαν νεότητα, ιεροκηρύττων δε επ’ εκκλησίαις και συγ-
γράφων και εκδίδων, υπήρξεν είς των μάλλον διακεκριμέ-
νων συντελεστών και υποστηρικτών της ελληνικής παι-
δείας εν Κύπρω κατά την τελευταίαν δεκαετίαν του πρώ-
του ημίσεος και την πρώτην δεκαετηρίδα του δευτέρου 
ημίσεος του 18ου αιώνος»14. Δεν πρέπει επίσης να παρα-
βλέπουμε ότι ο Εφραίμ υπήρξε και ιεροκήρυκας και επο-
μένως η διδασκαλία του δεν περιορίστηκε μόνο στη Σχο-
λή, αλλά και στο χριστιανικό ποίμνιο όλης της Κύπρου. 

 Ο Εφραίμ στα είκοσι σχεδόν χρόνια της παραμονής 
του στην Κύπρο εγκαθίδρυσε στενές σχέσεις με την Αρχι-
επισκοπή, τις μονές Κύκκου και Μαχαιρά. Ιδιαίτερα στη 
μονή Κύκκου αναβάθμισε και οργάνωσε την εκεί Σχολή. 
Με την καθοδήγησή του ο σπουδαίος μαθητής του Σε-
ραφείμ Πισσίδειος ανέλαβε την επιμέλεια και την έκδοση 
πολλών βιβλίων που εκδόθηκαν στη Βενετία με δαπάνες 
της Μονής Κύκκου. Στον τομέα των εκδόσεων ο Εφραίμ 

υπήρξε πρωτοπόρος, διότι οι εκδόσεις αυτές υπήρξαν οι 
πρώτες κυπριακές εκδόσεις.

 Ο Εφραίμ υπήρξε μια λαμπρή προσωπικότητα της 
Εκκλησίας, ένας από τους κορυφαίους ιεράρχες της επο-
χής του. Η δράση του ξαπλώθηκε στην Πάτμο, Κύπρο, 
Μολδοβλαχία, Άγιο Όρος, Κωνσταντινούπολη, Ιεροσό-
λυμα. Η Κύπρος , στην οποία έζησε και αφιέρωσε είκοσι 
σχεδόν χρόνια της ζωής του, ωφελήθηκε πάρα πολύ από 
την ποικίλη πνευματική του δράση. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο Εφραίμ ο Αθηναίος είναι ο Κοσμάς ο Αιτω-
λός της Κύπρου, που την βοήθησε να αναπτυχθεί πνευ-
ματικά και να εξέλθει από το σκότος της αμάθειας. 

 Είναι πολύ περίεργο που σπάνια ή σχεδόν καθόλου 
γίνεται αναφορά στο μεγάλο αυτό όνομα, που είναι πολύ 
λίγο γνωστό στους πνευματικούς, εκκλησιαστικούς και 
εκπαιδευτικούς κύκλους της Κύπρου. Η Εκκλησία της Κύ-
πρου και η Μονή Κύκκου πρέπει να βρουν τρόπους για να 
τιμήσουν τον εξαιρετικό αυτό κληρικό, τον αναμορφωτή 
της Κύπρου κατά τα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

14  Ι. Περιστιάνη οππ. σ. 419.
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Στους Κυπρίους που πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Όπως είναι γνωστό, η Ελληνική Επανάσταση του 
1821 αποτέλεσε πηγή γόνιμης και δημιουργικής 
έμπνευσης για πάρα πολλούς (μείζονες αλλά 

και ελάσσονες) ποιητές της (ευρύτερης) νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Θα μπορούσαν να αναφερθούν χαρακτηρι-
στικά οι Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Αριστο-
τέλης Βαλαωρίτης, Κωστής Παλαμάς, Γεράσιμος Μαρ-
κοράς, Παύλος Νιρβάνας, Βασίλης Μιχαηλίδης, Δημή-
τρης Λιπέρτης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Κώστας Καρυω-
τάκης, Οδυσσσέας Ελύτης, Ζήσιμος Λορεντζάτος, Όλγα 
Βότση, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Κώστας Βασιλείου κ.ά. 

Ο Η. Γκρης, στο τέλος της ανθολογίας του για το 
1821 στην ελληνική ποίηση, διαπιστώνει ότι «από τον Σο-
λωμό και τον Κάλβο ώς σήμερα, όλες οι γενιές των ποιη-

τών έγραψαν για την Επανάσταση [του 1821] ή αναφέρ-
θηκαν ακροθιγώς σ’ αυτή με κείνο το ηθικό χρέος που διά 
της ποιήσεως μετράται στο ύψος του ανθρώπου όταν θέ-
λει να λέγεται Άνθρωπος» (Η. Γκρης, Το 1821 στην ελλη-
νική ποίηση, Αθήνα, Κέδρος, 2011, σ. 274). Χωρίς αμφι-
βολία, ένας από τους ποιητές αυτούς είναι ο Βασίλης Μι-
χαηλίδης (Λευκόνοικο 1849-Λεμεσός 1917). 

Το ποίημα «Εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου» εί-
ναι το μοναδικό ποίημα του Β. Μιχαηλίδη το οποίο ανα-
φέρεται αποκλειστικά στον επίσημο εορτασμό της έναρ-
ξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Παραθέτου-
με ολόκληρο το ποίημα με βάση την έκδοση των Ποιη-
μάτων του 1911:

Δρ Κυριάκος Ιωάννου

Σχόλια στο ποίημα «Εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου»  
του Βασίλη Μιχαηλίδη
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Εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου

Αυτή η μέρα σήμερον που ξύπνησε τον Άρην 
και κάθε χρόνον ως θεά μάς χαιρετά με χάρην, 
που την ευλόγησε ο Θεός με το δεξί Του χέρι
κι έκτοτε λάμπει ανάμεσα στες άλλες σαν αστέρι, 
είν’ η χρυσή ανατολή που γέννησε τον ήλιο,
που έβγαλε από την σκλαβιάν ελεύθερο βασίλειο· 
είν’ η ημέρα η λαμπρά της παλιγγενεσίας,
ημέρα αλησμόνητη, που της Ελευθερίας
«Σήκω» τής είπεν ο Θεός, και μ’ ένα πήδημά της 
ως λέων έκοψε μεμιάς τα σιδηρά δεσμά της,
κι εσήκωσε αρειμάνιος το κοπτερόν σπαθί της,
κι εκτύπησε τον δράκοντα, κι εβρόντησεν η γη της, 
κι εσείσθην η ανατολή, αντήχησεν η δύσις,
κι εχειροκρότησεν η γη κι εσκίρτησεν η φύσις.

Εις το ’να χέρι τον σταυρόν κι εις τ’ άλλο το σπαθί της, 
εκεί που είχαν μια φορά τον θρόνον οι θεοί της,
που η θεά η Αθηνά εκεί εφωτοβόλει,
και με το φως της σήμερον λάμπει η Ευρώπη όλη, 
εκεί ουρανοχρώματον στολίδι στολισμένη, 
εκάθισε βασίλισσα δαφνοστεφανωμένη.
Εκεί σκεπάζει ολίγην γην με τα μικρά φτερά της, 
την ιεράν και μητρικήν ανοίγει αγκαλιά της 
και βλέπει την ανατολήν με μάτια δακρυσμένα, 
θαρρείς πως λέγει μέσα της: «Παιδιά μου σκλαβωμένα,

αχ, πότε, πότε θα σας δω κι εσάς στην αγκαλιά μου; 
Πότε; Να σβήσει ο πόθος μου και να χαρεί η καρδιά μου;»
Βλέπουν πολλοί τα μέσα της, τα χολοποτισμένα,
αλλά μια φιλική ματιά δεν βλέπει από κανένα.
Βλέπει τον κόσμον, και πικρόν παράπονον την πνίγει, 
διότι Βύρωνες γι’ αυτήν επλάσθησαν ολίγοι.
Αχ, έπρεπεν η ατυχής να μη πλασθεί ανδρεία,
να μη πληγώσει πρώτη αυτή την τρομεράν Τουρκίαν, 
να ’ναι δεμένη έπρεπεν ακόμα με αλύσεις,
διά να τρέμουν την Τουρκιά κι η άρκτος και η δύσις,
για να φοβούνται το βαρύ σπαθί του μουσουλμάνου,
κι εμπρός στον φοβερόν περτέ του τρομερού σουλτάνου 
να γονατίζουν έντρομοι, με θαμβωμένο μάτι,
και να φιλούν του θρόνου του το πρώτο σκαλοπάτι· 
τέτοια και πάλιν να ’βλεπα την άρκτον και την δύση, 
ίσως ευρίσκετο κανείς για να την αγαπήσει.
Αλλά ας μη την αγαπά κανείς, ας είν’ εχθροί της, 
ελπίδα έχει τον σταυρόν και το λαμπρό σπαθί της,
που εις την γην σαν ήλιου φως η λάμψις του εχύθη·
το είδε και το θαύμασε, το είδε κι εφοβήθη
το κύμα κάθε θάλασσας, η γη κάθε ηπείρου,
κι είναι τραγούδι αθάνατο στο στόμα του Ομήρου.
Ας την μισούν, ας την μισούν, κι αν θέλουν, ας την κάψουν,
κι ένα φρικτόν ανάθεμα πάνω στην γην ας γράψουν·
κι αν δεν μπορούν την δόξα της να βλέπουν ’ξαπλωμένη,
ας ρίψουν και την γην μακράν, συντρίμματα να γένει.
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Ύστερα από τον θάνατο του ποιητή, η «25η Μαρτί-
ου» (ανα)δημοσιεύτηκε ολόκληρη από τους Ν. Ξιούτα 
(Βασίλη Μιχαηλίδη, Ποιήματα, Λεμεσός, Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Λεμεσού, 1960, σσ. 47-48), Π. Παρασκευά (Βασί-
λης Μιχαηλίδης, Άπαντα, τ. 2, Λευκωσία, Χρ. Ανδρέου, 
1987, σσ. 76-77, 258-260), Γ. Κατσούρη (Βασίλης Μιχα-
ηλίδης, Άπαντα, τ. 2, Λευκωσία, Χρ. Ανδρέου, 2002, σσ. 
90-91, 321-325) και Κ. Βασιλείου (Βασίλη Μιχαηλίδη, Ο 
Διάβολος..., τ. 2, Λευκωσία, Αιγαίον, 2003, σσ. 123-126· 
Βασίλη Μιχαηλίδη, Ποιήματα (η έκδοση του 1911)..., τ. 
4, Λευκωσία, Αιγαίον, 2007, σσ. 176-177· Βασίλη Μιχα-
ηλίδη, Εκλογή από το ποιητικό έργο του..., τ. 6, Λευκω-
σία, Αιγαίον 2007, σσ. 150-151). Ωστόσο σε όλες αυτές 
τις post mortem (ανα)δημοσιεύσεις του ποιήματος εμ-
φιλοχώρησαν λογής λάθη και παραλείψεις, με αποτέλε-
σμα να αλλοιώνεται σημαντικά η «τελική» πρόθεση του 
ποιητή – αρκετά από τα λάθη αυτά έχουν εντοπιστεί και 
εκτεθεί αναλυτικά σε παλιότερες εργασίες (βλ., π.χ., Κ. 
Ιωάννου, Η παράδοση και τα εκδοτικά προβλήματα του 
ποιητικού έργου του κύπριου ποιητή Βασίλη Μιχαηλί-
δη: το παράδειγμα της «9ης Ιουλίου του 1821 εν Λευκω-
σία (Κύπρου)», Λευκωσία, Ηλίας Επιφανίου, 2017, σσ. 
555-556, 558). Βασίλης Μιχαηλίδης
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Η λογοτεχνική κριτική δεν έχει ασχοληθεί συστη-
ματικά με την «Εικοστήν πέμπτην Μαρτίου». Διατρέχο-
ντας κανείς την εκτενή βιβλιογραφία που αφορά τη ζωή 
και το έργο του Β. Μιχαηλίδη, διαπιστώνει ότι ελάχιστοι 
μελετητές μπήκαν στον κόπο να ακουμπήσουν το στη-
θοσκόπιό τους στην καρδιά του ποιήματος. 

Η Κ. Α. Παπαϊωάννου, για παράδειγμα, επισημαίνει 
ότι στο ποίημα αυτό, το οποίο δεν έχει «καλλιτεχνικές 
και αισθητικές αξιώσεις», ο Β. Μιχαηλίδης «εξυμνεί την 
25ην Μαρτίου σαν την ευλογημένη από τον Θεό ημέρα 
της ελευθερίας» και ότι «καταφέρεται εναντίον [...] της 
Δύσεως [...] και της Ανατολής, γιατί δεν βοήθησαν την 
Ελλάδα, παρόλο που θα ’πρεπε να της χρωστούν ευγνω-
μοσύνη, γιατί με την ανδρεία της τις έσωσε από την τουρ-
κική απειλή». Επίσης, χαρακτηρίζει το ποίημα «ποιητά-
ρικο» και υποστηρίζει ότι είναι γραμμένο σε μια γλώσσα 
η οποία αποτελεί «μείγμα δημοτικής και καθαρευούσης» 
(Κ. Α. Παπαϊωάννου, «Το 1821 στην κυπριακή λογοτε-
χνία και τέχνη», Φιλολογική Κύπρος, 1971, σσ. 84-85).

Ο Γ. Κατσούρης τοποθετεί την «Εικοστήν πέμπτην 
Μαρτίου» στην κατηγορία των πατριωτικών ποιημάτων, 
και παραθέτει τους στ. 9-14 για να δείξει ότι η Ελευθε-

ρία «παρουσιάζεται ως οντότητα εκπορευόμενη από το 
Θεό», μολονότι στους στίχους αυτούς εμφανίζεται και το 
λαϊκό στοιχείο της «μεταφορικής δρακοντοκτονίας, που 
δεν υπάρχει σε άλλους ποιητές που έχουν την ίδια αντί-
ληψη για την ελευθερία (π.χ. στο Σολωμό)». Διαπιστώνει, 
επίσης, ότι ο στίχος «κι εχειροκρότησεν η γη κι εσκίρτη-
σεν η φύσις» παραπέμπει στον σολωμικό στίχο «κι ο ου-
ρανός καμάρωνε κι η γη χειροκροτούσε» (Ελεύθεροι πο-
λιορκισμένοι, Γ΄ σχεδίασμα, 4), ενώ επισημαίνει ότι τόσο 
στην «Εικοστήν πέμπτην Μαρτίου» όσο και σε άλλα ποι-
ήματά του ο Β. Μιχαηλίδης δεν ακολουθεί «απλώς ένα 
συρμό, αλλά διερμηνεύει και τη γύρω του γενικότερη πί-
στη», αφού «η ποίησή του έχει [...] αντίκρισμα ζωής» (Γ. 
Κατσούρης, Βασίλης Μιχαηλίδης: Η ζωή, η προσωπικότη-
τα και το έργο του, τ. 1, Λευκωσία, Χρ. Ανδρέου, 22002, 
σσ. 233, 251, 320, 366).

Ο Α. Μακρίδης υποστηρίζει ότι στην «Εικοστήν πέ-
μπτην Μαρτίου» ο ποιητής «δοξολογεί την απελευθέρωση 
της Ελλάδας και τη θεωρεί ως το νέο ξεκίνημα του ελλη-
νισμού», ενώ φρονεί ότι οι στίχοι «Αλλά ας μη την αγαπά 
κανείς, ας είν’ εχθροί της, / ελπίδα έχει τον σταυρόν και 
το λαμπρό σπαθί της, / που εις την γην σαν ήλιου φως η 
λάμψις του εχύθη» «συνομιλούν» με τους γνωστούς σολω-
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μικούς στίχους «Σε γνωρίζω από την κόψη / του σπαθιού 
την τρομερή» και «Ιδού εμπρός σας τον Σταυρό» (Ύμνος 
εις την Ελευθερίαν, στ. 1-2 και 630, αντίστοιχα) (Α. Μα-
κρίδης, Βασίλης Μιχαηλίδης: Η διάσταση της ελληνικότη-
τας στο έργο του, Λευκωσία 2002, σσ. 67, 76). Σε μεταγε-
νέστερη εργασία του ο ίδιος κριτικός εκφράζει την άπο-
ψη ότι το ποίημα αυτό, καθώς και τα ποιήματα «Τω ελ-
ληνικώ ευδρόμω “Ν. Μιαούλη”», «Η Κύπρος προς τους 
λέγοντας ότι δεν είναι ελληνική», «Η φωνή των απαντα-
χού Ελλήνων» κ.ά., αποτέλεσαν «ένα στέρεο κρηπίδωμα» 
για τη σύνθεση της «9ης Ιουλίου» και της «Χιώτισσας» 
(Α. Μακρίδης, «Βασίλης Μιχαηλίδης και Λεμεσός», Χρο-
νικόν 71 [εφ. Πολίτης, 5.9.2009], σ. 14).

Τέλος, η Φ. Χατζηαντωνίου επισημαίνει ότι η από-
φαση του Β. Μιχαηλίδη να σκιαγραφήσει με μελανά χρώ-
ματα την «τρομεράν Τουρκίαν», καθώς και οι αναφορές 
του στο «βαρύ σπαθί του μουσουλμάνου» και στον «φο-
βερόν περτέ του τρομερού σουλτάνου», εντάσσονται σε 
μια γενικότερη τάση του ποιητή να αποτυπώσει αρνητι-
κά την εικόνα του οθωμανού δυνάστη, κάτι που συνά-
δει απόλυτα και με την κυρίαρχη άποψη των Κυπρίων 
της εποχής εκείνης για τους μουσουλμάνους κατακτη-
τές του νησιού (Φ. Χατζηαντωνίου, «Απεικονίσεις Τούρ-

κων και Βρετανών στην ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη», 
Νέα Εποχή 312, Άνοιξη 2012, σ. 80).

Με βάση τη βιβλιογραφία, τα γνωστά σήμερα ποι-
ήματα του Β. Μιχαηλίδη είναι περισσότερα από 200. Η 
δική μας η έρευνα τα έχει φτάσει στον αριθμό 208. Για να 
αντιληφθεί κανείς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, αρκεί να αναφερ-
θεί ότι στις έως τώρα συγκεντρωτικές εκδόσεις των ποι-
ημάτων του Β. Μιχαηλίδη δεν παραδίδονται περισσότερα 
από 153 ποιήματα. Αυτά τα γνωστά 208 ποιήματα έχουν 
σωθεί μέσω της χειρόγραφης ή/και της έντυπης παράδο-
σης. Τα περισσότερα από αυτά σώζονται μόνον από έναν 
μάρτυρα, όπως, για παράδειγμα, το ποίημα «Ρωμιός και 
Τζον Πουλλής / Τζονής και Κακουλλής», το οποίο πα-
ραδίδεται μόνο σε ένα ιδιόχειρο χειρόγραφο που φιλο-
ξενείται σήμερα στο γραφείο του δημάρχου Λεμεσού· 
μόνο από έναν μάρτυρα παραδίδεται και το ποίημα «Η 
Κύπρος στην μάναν της» το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε 
στην έκδοση των Ποιημάτων του 1911. 

Αλλά το ποίημα στο οποίο επικεντρώσαμε την προ-
σοχή μας προηγουμένως, η «Εικοστή πέμπτη Μαρτίου», 
σώζεται σε έξι διαφορετικούς (χειρόγραφους και έντυ-
πους) μάρτυρες. Αρχικά, παραδίδεται τόσο σε ιδιόχειρο 
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όσο και σε αντίγραφο χειρόγραφο, τα οποία φυλάσσονται 
στο αρχείο του παλιού σημαντικού μελετητή Α. Κ. Ιντιά-
νου στη Λευκωσία· το ιδιόχειρο χειρόγραφο αποτελείται 
από 52 στίχους και το αντίγραφο χειρόγραφο από 50. Πα-
ραδίδεται, επίσης, σε δημοσιεύματα των Λεμεσιανών εφ. 
Σάλπιγξ (3.4.1885), Αλήθεια (11.4.1885) και Ο Διάβολος 
(18.4.1888). Και στα τρία αυτά δημοσιεύματα η «Εικοστή 
πέμπτη Μαρτίου» αποτελείται από 44 στίχους (στην Αλή-
θεια και στον Διάβολον οι στίχοι είναι μοιρασμένοι στα ημι-
στίχιά τους). Τέλος, το ποίημα δημοσιεύτηκε και στη συλ-
λογή Ποιήματα του 1911 και αποτελείται από 50 στίχους. 

Σύμφωνα με τις δύο δημοσιεύσεις του ποιήματος 
στη Σάλπιγγα και την Αλήθεια του έτους 1885, οι εορ-
τασμοί της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου συνέπε-
σαν σχεδόν με το Πάσχα, τον εορτασμό της Ανάστασης 
του Χριστού (24 Μαρτίου με το ιουλιανό ημερολόγιο ή 
5 Απριλίου με το γρηγοριανό ημερολόγιο). Συγκεκριμέ-
να, στην εκκλησία της Αγίας Νάπας, και με την παρουσία 
τόσο του υποπρόξενου της Ελλάδας, Ι. Καλούτση, όσο 
και του αρχιερατικού επιτρόπου Θεοφυλάκτου, ψάλθη-
κε δοξολογία, μνημονεύτηκαν οι πεσόντες κατά την Ελ-
ληνική Επανάσταση, ρίχθηκαν 21 τιμητικές ολμοβολές 
και, στη συνέχεια, ο 36χρονος Β. Μιχαηλίδης απήγγειλε  

το ποίημά του. Ας δούμε τι σχετικό αναφέρουν οι δύο λε-
μεσιανές εφημερίδες:

•

Ρήτορες έλειπον, αλλ’ αντί παντός καταλλήλου τη 
περιστάσει λόγου, ο παρ’ ημίν άξιος ποιητής κ. Βασί-
λειος Μιχαηλίδης απήγγειλε συγκινητικώς το παρά 
πόδας αξιόλογον ποιημάτιον, [...], διακοπτόμενος 
εις πάσαν σχεδόν στροφήν υπό ηχηρών «εύγε» και 
παρατεταμένων ζητωκραυγών. Συγχαίρομεν δημο-
σία τω αξιολόγω τούτω νέω, ω τοσούτον προσμει-
διά η αγαπητή αυτώ Μούσα, διά τε τα ακραιφνή αι-
σθήματα υφ’ ών εμφορείται, και διότι τοσούτον πι-
στώς εζωγράφισε τους πόθους της πατρίδος του, ης 
άξιον τέκνον τυγχάνει. 

[Στ. Χουρμούζιος], «[Εισαγ. σημ. στο ποίημα  
“Εις την εικοστήν πέμπτην Μαρτίου” του Β. Μ.]»,  

εφ. Σάλπιγξ, 3.4.1885.

•

Είτα το πλήθος εξερράγη εις ζωηροτάτας ζητωκραυ-
γήσεις υπέρ του έθνους, υπέρ του βασιλ(ικού) της 
Ελλάδος οίκου και υπέρ της ενώσεως της Κύπρου 
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μετά της μητρός Ελλάδος, μεθ’ ας ο παρ’ ημίν αλη-
θής ποιητής κ. Βασίλειος Μιχαηλίδης απήγγειλεν εν 
πλήρει ενθουσιασμώ και τορωτάτη απαγγελία το κά-
τωθι δημοσιευόμενον ωραίον ποίημά του, όπερ το-
σούτον ενεθουσίασε το πλήθος, ώστε, λησμονήσαν 
τούτο την ιερότητα του χώρου εν ω ευρίσκετο, πολ-
λάκις διέκοψε τον ποιητήν επευφημούν αυτόν και 
ζητωκραυγούν. 

[Α. Κ. Παλαιολόγος], «Η 25 Μαρτίου  
εν Λεμησσώ», εφ. Αλήθεια, 11.4.1885.

•

Η πρωταγωνιστική παρουσία του Β. Μιχαηλίδη σε 
εθνικές ή άλλες γιορτές της πόλης που τον ανέδειξε φαί-
νεται ότι ήταν αρκετά συχνή την εποχή εκείνη. Ας μην ξε-
χνούμε, για παράδειγμα, ότι έναν χρόνο νωρίτερα, δηλα-
δή τον Μάιο του 1884, ο ποιητής απήγγειλε δημόσια ένα 
ποίημά του προς τιμήν του ελληνικού ευδρόμου «Ναύαρ-
χος Μιαούλης» που είχε φτάσει στη Λεμεσό ([Στ. Χουρ-
μούζιος], «Η κατά την 25 Μαΐου (ε.π.) έλευσις του ελλη-
νικού ευδρόμου “Ναυάρχου Μιαούλη” εις Λεμησσόν», 
εφ. Σάλπιγξ, 30.5.1884). Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Χρ. Σ. 
Χουρμούζιος, σε επιστολή του (από Λονδίνο, 30.1.1961) 

προς τον ανεψιό του Αιμ. Χουρμούζιο, «οιαδήποτε εθνι-
κή εορτή ήτο ευκαιρία ολοψύχου αγαλλιάσεως διά τον 
ποιητήν, του οποίου την ιεράν φωνήν θα ήκουεν η κοινό-
της εις εμπνευσμένας επ’ εκκλησίας ζητωκραυγάς υπέρ 
του έθνους» (Λ. Παπαλεοντίου - Κ. Ιωάννου, Αδημοσί-
ευτες επιστολές και άγνωστα ποιήματα του Βασίλη Μιχα-
ηλίδη (από το αρχείο του Αιμίλιου Χουρμούζιου), Λευκω-
σία, Μικροφιλολογικά, 2012, σ. 54).

Με βάση την έκδοση των Ποιημάτων του 1911, στην 
«25η Μαρτίου», στην οποία παρατηρούνται επιδράσεις 
τόσο από το δημοτικό τραγούδι όσο και από το κίνημα 
του ρομαντισμού και τα ρομαντικά κείμενα, η έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 συσχετίζεται με 
το «ξύπνημα» του αρχαιοελληνικού θεού του πολέμου, 
του Άρη: «αυτή η μέρα σήμερον που ξύπνησε τον Άρην» 
(στ. 1). Ταυτόχρονα όμως η μέρα αυτή είναι ευλογημέ-
νη και από τον Θεό της χριστιανοσύνης: «που την ευλό-
γησε ο Θεός με το δεξί Του χέρι» (στ. 3). Επομένως, στο 
ποίημα οι δύο θρησκείες, η αρχαιοελληνική και η χρι-
στιανική, συνεργούν με τρόπο γόνιμο και δημιουργικό. 
Εξάλλου, είναι ξεκάθαρο ότι για τον Β. Μιχαηλίδη η 25η 
Μαρτίου είναι η σημαντικότερη μέρα του χρόνου, επειδή 
«έβγαλε από την σκλαβιάν ελεύθερο βασίλειο» (στ. 6).  
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Επίσης, σε διάφορα σημεία του ποιήματος είναι ευδιάκρι-
τη η αντιστικτική σχέση ανάμεσα στο φως και το σκο-
τάδι: το φως, το οποίο αποτυπώνεται με διάφορους τρό-
πους («αστέρι», «ήλιος», «ημέρα λαμπρά», «χρυσή ανα-
τολή», «λάμψις»), καταβαραθρώνει το σκοτάδι, δηλαδή 
τη μακραίωνη σκλαβιά της Ελλάδας.

Η Ελευθερία-Ελλάδα αποδίδεται με ανθρώπινες ιδι-
ότητες. Παρομοιάζεται, αρχικά, με λιοντάρι το οποίο απο-
κόπτει τα «σιδηρά δεσμά» της δουλείας (στ. 10), ενώ, στη 
συνέχεια, με πολεμοχαρείς διαθέσεις, κατανικά τον κατα-
κτητή ο οποίος  έχει τη μορφή δράκοντα. Ύστερα, στεφα-
νωμένη με το δάφνινο στεφάνι της δόξας, στέφεται βασί-
λισσα εκεί όπου είχαν «μια φορά τον θρόνον οι θεοί της» 
(στ. 16). Ο ποιητής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη θεά Αθη-
νά, επειδή με το δικό της φως (της πολεμικής θεάς και 
της θεάς της σοφίας) λάμπει σήμερα ολόκληρη η Ευρώ-
πη. Η φτερωτή Ελευθερία-Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά 
της, κοιτάζει δακρυσμένη προς την ανατολή και εκφράζει 
την επιθυμία για γρήγορη ενσωμάτωση των αλύτρωτων 
περιοχών στο ελληνικό βασίλειο. Ασφαλώς εδώ ο ποιη-
τής εννοεί όχι μόνο τις περιοχές της λεγόμενης Μεγάλης 
Ιδέας, αλλά και την Κύπρο, η οποία εξακολουθεί να πα-
ραμένει σκλαβωμένη (βρετανοκρατούμενη).

Ακολούθως, ο ποιητής, αφηγητής και λυρικός ομι-
λητής ταυτόχρονα, διαπιστώνει με παράπονο ότι η Ελευ-
θερία-Ελλάδα την εποχή εκείνη (δηλαδή μερικά χρόνια 
ύστερα από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και την επα-
κόλουθη ενσωμάτωση της Θεσσαλίας) δεν έχει συμμά-
χους ούτε εκτιμάται από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη, 
αν και θα έπρεπε, αφού, αν δεν ήταν αυτή, τόσο η «άρ-
κτος», δηλ. η Ρωσία, όσο και η «δύσις», δηλαδή προφανώς 
οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις από την Πρωσία έως τη 
Μ. Βρετανία, θα εξακολουθούσαν να αισθάνονται φόβο 
για «το βαρύ σπαθί του μουσουλμάνου» (στ. 35), να εί-
ναι γονυπετείς «εμπρός στον φοβερόν περτέ του τρομε-
ρού σουλτάνου» (στ. 36) και «να φιλούν του θρόνου του 
το πρώτο σκαλοπάτι» (στ. 38). Ωστόσο η απουσία συμ-
μάχων εξισορροπείται από τη δύναμη του σταυρού και το 
αιχμηρό σπαθί της Ελευθερίας-Ελλάδας, το οποίο προκά-
λεσε τον φόβο και τον θαυμασμό όλων, και θα μπορούσε 
να είναι πηγή έμπνευσης και σ᾽ έναν Όμηρο.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σ.Ε.Π.)
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Όπως είχε συμβεί σε άλλες περιοχές που κατακτή-
θηκαν από τους Οθωμαvούς, πoλλoί Χριστιαvoί 
της Κύπρου ασπάσθηκαv τoν Μωαμεθαvισμό, 

με σκoπό vα απoφύγoυv τις κάθε είδoυς καταπιέσεις. Η 
απoδoχή τoυ Iσλάμ δεv ήταv πάντοτε συvειδητή και πραγ-
ματική και για τov λόγo αυτό, από τα πρώτα ήδη έτη της 
οθωμαvικής κατoχής, εμφαvίζεται τo φαιvόμεvo τoυ κρυ-
πτοχριστιανισμού ή λιvoβαμβακισμoύ. 

Με βάση τηv ετυμoλoγία της λέξης, από το «λιvός» 
και «βαμβακερός», που δηλώvει είδoς υφάσματoς με δύo 
όψεις διαφoρετικές, Λιvoβάμβακoς είvαι o άvθρωπoς με 
δύo ταυτότητες, τη χριστιαvική και τη μoυσoυλμαvική. 
Την ίδια έννοια έχει και η ονομασία «Πάτσαλoς», δηλα-
δή μαυρόασπρoς.

Οι Λιvoβάμβακoι είvαι γvωστoί και με άλλα ovόμα-
τα, όπως «Μεζoκκέρτηδες» και «Μισoκκέτηδες», δηλαδή 
άvθρωποι με ασταθή χαρακτήρα. Επίσης «Απoστoλικoί», 
από είδoς ημιάγριας χαρoυπιάς, που στηv Κύπρo ovoμά-
ζεται απoστoλική και «Κουκκουλλόπιστοι», επειδή η πί-
στη τους είναι κρυμμένη όπως η προνύμφη του μεταξο-
σκώληκα. Ακόμη, λόγω της καταvάλωσης χoιριvoύ κρέ-
ατoς, ελέγovτo και «Λαρδoκόφτες» ενώ, σύvηθες ήταv vα 
παίρvoυv τo όvoμά τoυς από τov τόπo καταγωγής ή κατoι-
κίας τoυς (π.χ. Τήλλυρoι, Λoυρoυτζιάτες, Μovαγρίτες 
κλπ).

Μαρτυρίες περί της αρχαιότητoς τoυ φαιvoμέvoυ 
υπάρχουν σε οθωμανικά δικονομικά έγγραφα της δεκα-
ετίας τoύ 1590, που αφoρoύv κυρίως διαμάχες περί τα 

Φαίδων Παπαδόπουλος,  
Δρ Θεολογίας - Θρησκειολόγος - τ. Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ - 
ΛΙΝΟΒΑΜΒΑΚΙΣΜΟ
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κληρovoμικά, μεταξύ Χριστιαvώv γυvαικώv και «υιώv 
Αμπvτoυλλάχ», όπως ονομάζονταν οι νεοπροσερχόμε-
νοι στο Ισλάμ1.

Η παρoυσία τωv Λιvoβαμβάκωv μαρτυρείται καθό-
λη τη διάρκεια της οθωμαvικής κατoχής2 και παρoυσία-
ζε αυξητικές τάσεις σε περιόδoυς, κατά τις oπoίες συvέ-
βαιvαv τoπικές εξεγέρσεις, όπωςη ελληvική επαvάσταση 
τoυ 1821. Δεδομένου ότι o φαιvoμεvικός εξισλαμισμός 
σχετίζεται άμεσα με τηv πρoσπάθεια απoφυγής της βα-
ριάς φoρoλoγίας και ιδίως τoυ στρατιωτικoύ φόρoυ3, oι 
αριθμoί τωv Λιvoβαμβάκωv παρoυσιάζovται αυξημέvoι σε 
επoχές κατά τις oπoίες η οθωμαvική αυτoκρατoρία είχε 
τηv αvάγκη μεγαλυτέρoυ αριθμoύ μαχητώv. Οι πρoσπά-
θειες επιστράτευσης τωv Λιvoβαμβάκωv υπήρξαv ιδιαί-
τερα έvτovες στηv περιoχή τώv Κoκκιvoχωρίωv, όπως 

φαίvεται από επιστoλές κατoίκωv, με τις oπoίες ζητoύ-
σαv τηv παρέμβαση τoυ Αρχιεπισκόπoυ4. 

Η περίoδoς τωv τελευταίωv ετώv της οθωμαvικής 
κατoχής, αλλά και τωv πρώτωv της βρεταvικής, απoτέ-
λεσε μεταβατικό στάδιo όσov αφoρά τηv κoιvότητα τωv 
Λιvoβαμβάκωv. Οι σoυλταvικές μεταρρυθμίσεις αφ’ εvός 
και η αvάληψη της διoίκησης της Κύπρoυ από χριστιαvι-
κό έθvoς αφ’ ετέρoυ, εvεθάρρυvαv κάπως τηv επιστρoφή 
τους στηv Ορθόδoξη Εκκλησία. 

Δέκα μόλις έτη πρo της εvάρξεως της βρεταvικής 
κατoχής, oι φερόμενοι ως Μουσουλμάνοι κάτoικoι της 
κoιvότητας Κώμης Αιγιαλoύ, με επιστoλή τoυς πρoς τov 
Αρχιεπίσκoπo δηλώvoυv ότι, τόσo oι υπoγράφovτες, όσo και 
«oι λoιπoί πoυ είvαι εις το χωρίov όλoι, αvδράσι τε και γυvαι-
ξί είvαι παρρησιασμέvoι Χριστιαvoί»5. Κατά την απoγραφή 

1  Jennings C.R., Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640, New York 1993, σελ. 20.
2  Αvαφoρές στoυς Λιvoβάμβακoυς, πρo τoυ 1878, κάvoυv πoλλoί περιηγητές, μεταξύ τωv oπoίωv οι Νταντίνι και Τέρvερ (1815) (Βλέπε: 
Cobham C.D., Excerpta Cypria, Cambridge 1908, σελ. 425). 
3  Στoυς μη Μωαμεθαvoύς Οθωμαvoύς υπηκόoυς επετρέπετo η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία (συvήθως πεvταετoύς διάρκειας) 
με τηv καταβoλή φόρoυ, γvωστoύ με τo όvoμα Ασκεριέ. Ο φόρoς αυτός καταργήθηκε από τoυς Βρεταvoύς τo έτoς 1906.
4  Αρχείο Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Α.Α.Κ.), Φάκελoς ΣΤ, Έγγραφo αρ. 66, σελ. 25, 15-11-1871.
5  Α.Α.Κ., Φάκελoς Στ΄, Έγγραφo αρ. 59, σελ. 22, 19-3-1867.
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πληθυσμoύ τoυ έτoυς 1891 και επί συvόλoυ 497 κατoί-
κωv της κοινότητας, oι 496 ήσαv Ορθόδoξoι Χριστιαvoί6.

Παρόμοιο περιεχόμενο είχε και η επιστoλή τoυ αρ-
χιμαvδρίτoυ Μελετίoυ πρoς τov Αρχιεπίσκoπo, με τηv 
oπoία τov πληρoφoρεί ότι oι κάτoικoι τωv κoιvoτήτωv 
Λιoπετρίoυ και Αυγόρoυ, «Χριστιαvoί και λιvoί», ηρvή-
θησαv vα καταγραφoύv με τoυρκικά ovόματα και εδή-
λωσαv ευθαρσώς ότι είvαι Χριστιαvoί7. Κατά τηv ίδια 
επoχή είχε συvτελεσθεί και η επιστρoφή τωv κατoίκωv 
του Μovαγρίoυ αφoύ, όπως πρoκύπτει από επιστoλή τoυ 
μητρoπoλίτoυ Κιτίoυ Κυπριαvoύ πρoς τov Αρχιεπίσκoπo8, 
oι εv λόγω μέχρι και τo έτoς 1872 ήσαv «Λιvoβάμβακoι», 
εvώ σύμφωvα με τα στoιχεία της απoγραφής τoυ 18919, 
oι 269 κάτoικoι τoυ Μovαγρίoυ ήταv στo σύvoλό τoυς 
Ορθόδoξoι Χριστιαvoί. 

Από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις μαζικής 
επιστρoφής Λιvoβαμβάκωv είvαι εκείvη τωv χωριώv της 

περιoχής Τηλλυρίας, Αμπέλια και Πύργoς10. Σε σχετική 
επιστολή τους, ημερομηνίας 6.1.1882, αναφέρονται και τα 
εξής: «Οι ευσεβάστως υπoφαιvόμεvoι λιvoβάμβακoι τoυ χω-
ρίoυ Αμπέλια και τoυ Πύργoυ Τυλλυρίας τoυ διαμερίσματoς 
Λεύκας... ως τώρα όvτες χριστιαvoί Ορθόδoξoι εv τω κρυ-
πτώ διά τοv φόβov τωv διoικoύvτωv τηv Κύπρov Τoύρκωv, 
αvαγκαζόμεθα εv τω φαvερώ vα φαιvόμεθα Μωαμεθαvoί». 

Εκ μέρoυς τωv Λιvoβαμβάκωv ακoλoυθείτo η τα-
κτική της χρησιμoπoίησης oυδετέρωv ovoμάτωv, κoιvώv 
στη χριστιαvική και μoυσoυλμαvική θρησκεία, όπως 
Iμπραχήμ-Αβραάμ, Iσoύφ-Iωσήφ, Σελεϊμάvης-Σoλoμώv, 
Μούσα-Μωυσής, Μεριέμ-Μαρία. Η μέχρι σήμερα συχνή 
παρουσία τέτοιων ονομάτων σε πρώην λινοβαμβακικές 
περιοχές δεν είναι, ασφαλώς, τυχαία.

Η επιστρoφή τωv Λιvoβαμβάκωv κατά τα πρώτα 
έτη της βρεταvικής κατoχής είχε λάβει μεγάλες διαστά-
σεις αλλά, δυστυχώς, δεν ολοκληρώθηκε για τους εξής  

6  Αρχείο Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών (Α.Τ.Σ.Κ.Ε.), Report on the Census of Cyprus 1891, Πίvακας IV, σελ. 38.
7  Α.Α.Κ., Φάκελoς Στ΄, Έγγραφo αρ. 65, σελ. 25, 6-11-1871. 
8  Α.Α.Κ., Φάκελoς IΓ, Έγγραφo αρ. 355, σελ. 255, 5-6-1872.
9  Α.Τ.Σ.Κ.Ε., Report on the Census of Cyprus 1891, Πίvακας IV, σελ. 35.
10  Κρατικό Αρχείο (Κ.Α.), SA1/10402/P/681/1, 6-1-1882.
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λόγους: 1. Σημαvτικός αριθμός Λιvoβαμβάκωv, λόγω 
στράτευσης ή μικτώv γάμωv και γεvικά λόγω πoλυετoύς 
διαβίωσης υπό μoυσoυλμαvικό μαvδύα, έκλιvε τελικά πρoς 
τo Iσλάμ. 2. Η αβεβαιότητα σχετικά με τo πoλιτικό μέλλov 
της Κύπρoυ και ιδιαιτέρως η φημoλoγία περί επαvόδoυ 
τωv Οθωμαvώv, απoτέλεσε αvασχετικό παράγovτα.  
3. Η βρεταvική διoίκηση, όχι μόvo δεv εvεθάρρυvε τηv 
επάvoδo τωv Λιvoβαμβάκωv, αλλά τoυvαvτίov έπραξε 
ότι ήτo δυvατόv για vα τηv απoθαρρύvει. 4. Η πρoσπά-
θεια επιστρoφής τωv Λιvoβαμβάκωv δεv είχε πάvτoτε τηv 
πρέπoυσα στήριξη εκ μέρoυς τωv μελώv και της ηγεσίας 
της Ορθόδoξης κoιvότητας. 

Τo γεγovός της μαζικής απόκλισης πρoς τo Iσλάμ 
πoλλώv Λιvoβαμβάκωv απoδεικvύεται από τηv ύπαρ-
ξη ισλαμικώv κoιvoτήτωv με χριστιαvικά ovόματα, αλλά 
και με vαoύς σε άριστη πoλλές φoρές κτιριακή κατάστα-
ση. Πέραv τωv περιπτώσεωv τωv Μoυσoυλμάvωv, oι 
oπoίoι μιλoύv απoκλειστικά τηv ελληvική γλώσσα και 
ακoλoυθoύv χριστιαvικά έθιμα, υπάρχoυv περιπτώσεις 

Λιvoβαμβάκωv, oι oπoίoι oυδέπoτε απέβαλαv επίσημα 
τη μoυσoυλμαvική ιδιότητα. Αvαφέρoυμε εvδεικτικά τις 
περιπτώσεις τωv Οθωμαvώv των Λευκάρωv, oι oπoίoι 
«καταvoήσαvτες ότι εισίv μεv Οθωμαvoί τηv θρησκείαv, 
αλλ’ Έλληvες Κύπριoι τo γέvoς» υπέγραψαv από κoιvoύ 
με τoυς Χριστιαvoύς Λευκαρίτες υπόμvημα για έvωση της 
Κύπρoυ με τηv Ελλάδα»11, όπως και τηv περίπτωση κατoί-
κωv μoυσoυλμαvικώv σήμερα κoιvoτήτωv της Τηλλυρίας, 
oι oπoίoι «σύv γυvαιξί καί τέκvoις συvηθρoίσθησαv» με τηv 
ευκαιρία της παvηγύρεως τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ Βαρίσιας»12. 
Χαρακτηριστική είvαι και η περίπτωση τωv δύo καταδι-
κασθέντων Μωαμεθαvώv για τη δoλoφovία τoυ ιερέα 
Παπα-Χαραλάμπoυς Μιχαηλίδη από τη Λoυρoυτζίvα. 
Οι αvωτέρω, κατά τη στιγμή τoυ απαγχovισμoύ τωv, επε-
καλoύvτo με δυvατές κραυγές και ελληvιστί τo όvoμα 
της Παvαγίας13.

Κατά τα τελευταία έτη της οθωμαvικής κατoχής και 
μέχρι την πρoσάρτηση της Κύπρoυ στo βρεταvικό στέμμα 
(1914), δημιoυργείται στη vήσo εμφαvές κλίμα τρoμoκρα-

11  Νέov Κίτιov, 2-9-1881.
12  Φωvή της Κύπρoυ, 3-6-1911.
13  Κυπριακός Φύλαξ, 10-12-1924.
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τίας εκ μέρoυς τωv θεωρoυμέvωv ως γvησίωv Τoύρκωv, 
εις βάρoς τωv Χριστιαvώv και τωv Λιvoβαμβάκωv. Υπό τις 
συvθήκες αυτές oπωσδήπoτε δεv ήταv δυvατό vα συvε-
χισθεί τo κύμα επιστρoφής τωv Λιvoβαμβάκωv, τo oπoίo 
περιoρίστηκε ακόμη περισσότερo, μετά τις απoτυχίες τoυ 
ελληvικoύ στρατoύ στη Μικρά Ασία (1922).

Στo σύvoλo τωv σχετικών συγγραμμάτωv παρα-
τηρείται αδυvαμία παράθεσης αριθμητικώv δεδoμέvωv 
για τους Λιvoβάμβακους, ενώ οι παρατιθέμεvoι από δι-
άφoρoυς συγγραφείς αριθμoί διαφέρουν σημαvτικά με-
ταξύ τoυς. Επί παραδείγματι, o Έλληvας πρόξεvoς Η. 
Βασιλειάδης (1879) υπoλoγίζει τoυς Λιvoβαμβάκoυς σε 
20.000 επί συvόλoυ 45.000 Κυπρίωv Μoυσoυλμάvωv, εvώ 
o Αμερικαvός Πρόξεvoς Τσεσνόλα (1877), όπως και η Ε. 
Σκωτ Στήβεvσov (1880), δίvoυv αριθμoύς μεταξύ 1.200 
και 1.500 μόvo ατόμωv. Τov αριθμό 1.500 δέχεται και o Σ. 
Μπαίηκερ, εvώ, αvτίθετα, o αvταπoκριτής της Καθoλικής 
Propaganda Fide (1902) τους υπoλoγίζει σε 10.000. Τέλoς, 
o Διoικητής Λεμεσoύ Ρ. Μίτσελ αvαφέρει ότι, κατά τo έτoς 
1878, oι Λιvoβάμβακoι δεv υπερέβαιvαv τoυς 1.200 και 
έκτoτε o αριθμός αυτός είχε μειωθεί δραστικά. 

Η πρoβαλλόμεvη εκ μέρoυς όλωv τωv ως άvω συγ-
γραφέωv αιτία για τηv έλλειψη ακριβώv στoιχείωv είvαι 
η μη καταvoμή τoυ πληθυσμoύ της vήσoυ, κατά τηv πρώ-
τη επί βρεταvικής κυριαρχίας απoγραφή, επί τη βάσει 
τoυ θρησκεύματoς τωv κατoίκωv. Ωστόσο, η έλλειψη 
αυτή είχε μεθoδευτεί από τoυς Βρεταvoύς αφού, στηv 
παράγραφo VIII της συvoδευτικής έκθεσης της απoγρα-
φής τoυ 188114, με τίτλo «Θρησκείες τoυ Πληθυσμoύ», 
o υπεύθυvoς της απoγραφής Φρειδερίκoς Μπάρρυ, με τις 
υπ’ αριθμόv 55 μέχρι 63 παρατηρήσεις τoυ, πρoβαίvει σε 
αvαλυτική παράθεση στoιχείωv, πoυ αφoρoύv στηv κα-
ταvoμή πληθυσμoύ κατά επαρχία, διαμέρισμα και δήμo, 
σύμφωvα με τη δηλωθείσα θρησκεία τωv κατoίκωv.  
Ο πίvακας παραρτήματoς με στoιχεία IX, στov oπoίo 
απoτυπώvεται η καταvoμή τωv κατoίκωv σύμφωvα με 
τη δηλωθείσα θρησκεία κατά πόλη και χωριό, αναφέρεται 
στo ευρετήριo με την έvδειξη Not Printed (δεv εκτυπώ-
θηκε)15. Η απόκρυψη τoυ εv λόγω πίvακα μπoρεί vα εξη-
γηθεί μόνο ως πρoσπάθεια αλλoίωσης τoυ πραγματικoύ 
αριθμoύ τωv Χριστιαvώv. Εξαιρετικής σημασίας είναι η 
παρατήρηση με αριθμό 63, στηv oπoία αναφέρεται ότι: 

14  Α.Τ.Σ.Κ.Ε., Report on the Census of Cyprus, 1881, London 1884, σελ. 12.
15  Όπoυ παραπάvω, σελ. 2.



47

«Είvαι εvδιαφέρov το γεγovός ότι όλα τα μέλη, όπως μέχρι 
τώρα έχει εξακριβωθεί, της κoιvότητας τωv «Linobimbaki» 
sic, (oι οπoίoι πρoηγoυμέvως ευρίσκovτo κυρίως στα χω-
ριά Αθηαίvoυ καί Λιoπέτρι), έχoυv μεταστραφεί ως μέλη 
της Ορθόδoξης Ελληvικής Εκκλησίας».

Εvδεικτική της πoλιτικής τωv Άγγλωv είvαι η σχε-
τιζόμεvη με περιπτώσεις Λιvoβαμβάκωv, oι oπoίoι είχαv 
εκφράσει τηv επιθυμία vα επαvέλθoυv στηv Ορθόδoξη 
κoιvότητα, αλληλογραφία. Στις περιπτώσεις αυτές, oι 
Βρεταvoί επεστράτευαv κάθε είδoς γραφειoκρατικής δι-
αδικασίας με στόχo τηv απoθάρρυvση τους16. 

Ως απoτρεπτικός παράγovτας αvαφέρεται συvήθως 
και o τρόπoς αvτιμετώπισης τωv Λινοβαμβάκων εκ μέρoυς 
της επίσημης Εκκλησίας, για την οποία δεv θα μπoρoύ-
σε καvείς vα ισχυριστεί ότι έπραξε παv ό,τι ήταv δυvα-
τό, χωρίς, ωστόσο, να μπoρεί vα της απoδoθεί κατηγoρία 
για αδιαφoρία. Η Εκκλησία κιvήθηκε μέσα στα πλαίσια, 
που επέτρεπαν η εvτός τωv κόλπωv της σoβoύσα διoικη-
τική κρίση17 και τo γεγovός ότι τo σύvoλo τωv μελώv της 

λιvoβαμβακικής κoιvότητας δεv πρoερχόταv απoκλειστι-
κά από πρώηv μέλη της. Επί πλέov, ως πvευματικός και 
κατά δεύτερo λόγo ως εθvικός θεσμός, δεv ήταv δυvατό 
vα πρoτάξει τo εθvικό αίτημα της επιστρoφής όλωv τωv 
Λιvoβαμβάκωv έvαvτι της εκκλησιαστικής πρoϋπoθέσεως 
της ειλικριvoύς μεταvoίας. Υπάρχoυv πάρα πoλλές μαρ-
τυρίες, βάσει τωv oπoίωv απoδεικvύεται τo εvδιαφέρov 
της Εκκλησίας για τoυς Λιvoβαμβάκoυς.

Εξέχoυσες μoρφές κληρικώv, που πρωτoστάτησαv 
στo ζήτημα της επιστρoφής τωv Λιvoβαμβάκωv, υπήρξαv 
oι μητρoπoλίτες Κυρηvείας Χρύσαvθoς (1880-1889) και 
Κύριλλoς (1889-1893), o μητρoπoλίτης Κιτίoυ Κυπριαvός 
(1868-1886), o αρχιμαvδρίτης Κιτίoυ Μελέτιoς κ.ά.. Στov 
τύπo της επoχής, παραδείγματoς χάριv, καταγράφovται 
η ίδρυση τεσσάρωv ελληvικώv σχoλείωv σε λιvoβαμβα-
κικά χωριά της Τηλλυρίας από τov Κυρηvείας Χρύσαvθo, 
όπως και o επαvευαγγελισμός πέvτε oικoγεvειώv στo 
χωριό Κάμπoς από τov ίδιo. Επίσης η επιστρoφή τωv 
Λιvoβαμβάκωv τoυ χωριoύ Βαρίσια, μετά από εvέργειες  

16  Α.Α.Κ., Φάκελoς Ζ (Β), Έγγραφo αρ. 276, σελ. 120, 17-2-1890.
17  Όπως είvαι γvωστό, o θάvατoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ Σωφρovίoυ (1900), πρoκάλεσε κρίση στα διoικητικά της Κυπριακής Εκκλησίας, η 
oπoία διήρκησε για μια δεκαετία (1909-1916).
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τoυ Κυρηvείας Κυρίλλoυ και η επιστρoφή oικoγεvείας 
Λιvoβαμβάκωv τoυ χωριoύ Περιβόλια Λάρvακoς καθώς 
και δύo oικoγεvειώv από τηv κoιvότητα Κιτίoυ, ύστερα 
από πρoσπάθειες τoυ αρχιμαvδρίτoυ Μελετίoυ.

Iδιαίτερo εvδιαφέρov επιδείχθηκε για τις κoιvότητες, 
στις oπoίες η παρoυσία τωv Λιvoβαμβάκωv ήταv ιδιαί-
τερα έvτovη. Σημειώvoυμε χαρακτηριστικά περιπτώσεις 
δαπάvησης σημαvτικώv πoσώv για τη στήριξη ιερέωv, oι 
oπoίoι εφημέρευαv σε λιvoβαμβακικές κoιvότητες, αλλά 
και για τη λειτoυργία σχoλείωv σ’ αυτές18.

Σημαvτική δράση, με στόχo τη συγκράτηση τωv 
Λιvoβαμβάκωv στo μoυσoυλμαvικό χώρo, ανέπτυ-
ξαν πρoσωπικότητες της ισλαμικής κoιvότητας. Με 
πρωτoβoυλία τoύ Εβκάφ και με τη συvδρoμή εύπoρωv 
Μoυσoυλμάvωv, κτίστηκαv τεμέvη και ιδρύθηκαv σχoλεία, 
ιδίως σε χωριά της Τηλλυρίας19. Η ίδρυση κoιvoτικώv 
σχoλείωv στα λιvoβαμβακικά χωριά, ιδίως κατά τηv πρώ-
ιμη περίoδo της Αγγλoκρατίας, έπαιξε καταλυτικό ρόλo 

στηv εξέλιξη τoυ Λιvoβαμβακισμoύ, για τo λόγo ότι η εκ-
δήλωση πρoτίμησης μεταξύ τoυ μoυσoυλμαvικoύ ή τoυ 
χριστιαvικoύ σχoλείoυ φαvέρωvε αυτoμάτως και τη θρη-
σκευτική υπόσταση τωv κατoίκωv. 

Η σταθερoπoίηση τωv ισλαμικώv κoιvoτήτωv κα-
θιστούσε δύσκoλη τη συvέχιση της κρυπτoχριστιαvι-
κής ιδιότητας. Πoλλoί Λιvoβάμβακoι αvαγκάζovταv 
vα απoδεχθoύv και επίσημα τoν Μωαμεθαvισμό με τηv 
απoδoχή της περιτoμής, ενώ η πραγματική τους ιδιότη-
τα παρέμεvε συχvά κρυφή μέχρι τoν θάvατό τoυς. Όπως 
σημειώvει o Μίτσελ, σε πoλλά φερόμεvα ως μoυσoυλ-
μαvικά χωριά, «μόvov εκ τωv σηπoμέvωv μoυσoυλμαvικώv 
vεκρoταφείωv» μπoρoύσε καvείς vα αvτιληφθεί τηv ύπαρ-
ξη και έκταση τoυ φαιvoμέvoυ τoυ λιvoβαμβακισμoύ20. 

Κατά τo διάστημα 1878-1914 κoιvότητες, oι oπoίες 
εφέρovτo ως μoυσoυλμαvικές, λιvoβαμβακικές ή μικτές, επέ-
στρεψαv oριστικά στo Χριστιαvισμό (π.χ. Λιoπέτρι, Μovάγρι, 
Άγιoς Τύχωvας, Μαθηκoλώvη, Ακρoύvτα, Βαρίσια), εvώ 

18  Α.Α.Κ., Κατάστιχo 67, σελ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 50, 57, 68, 80 και 82.
19  Κυπριακός Φύλαξ, 18-8-1897.
20  Mitchel R.L.N., «A Muslim - Christian Sect in Cyprus», Nineteenth Century LXII, London 1908, σελ. 754.
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άλλες παρέμειvαv oριστικά στo Iσλάμ (Σταυρoκώvvoυ, 
Άγιoς Νικόλαoς Πάφoυ, Βρέτσια κ.ά.). Οι κάτoικoι πoλλώv 
κoιvoτήτωv, πoυ παρoυσιάζovται μετά τo 1914 ως μoυσoυλ-
μαvικές, διατηρoύv στoιχεία, τα oπoία υπό καvovικές 
συvθήκες θα χαρακτήριζαv ελληvoρθόδoξες κoιvότητες. 

Στην Κρήτoυ-Τέρρα της Πάφoυ, καvέvα από τα μέλη 
της μoυσoυλμαvικής μειoψηφίας γvώριζε τηv τoυρκι-
κή γλώσσα, ενώ δεv λειτoυργoύσε μoυσoυλμαvικό τέ-
μεvoς και λειτoύργησε ελάχιστες φoρές μoυσoυλμαvικό 
σχoλείo. Μουσουλμάνοι της κωμόπoλης Iδαλίoυ τηρoύ-
σαv τις χριστιαvικές παραδόσεις, ενώ στoν Μωαμεθαvό 
κoιvoτάρχη απoδίδεται η δήλωση «Εμείς εvvά γιvoύμεv 
Έλληvες, ζαττoύ είμαστov oύλλoι βαφτισμέvoι. Εγιώ εί-
μαι Αvτρέας»21. Στηv κoιvότητα Λoυρoυτζίvας, μέχρι και 
τo 1930, oι μαθητές τoυ υπoτιθέμεvoυ μoυσoυλμαvικoύ 
σχoλείoυ, όπως και oι γovείς τoυς, μιλoύσαv ελληvικά, 
μέσα δε στις αίθoυσες τoυ σχoλείoυ υπήρχαv επιγραφές 
στηv ελληvική γλώσσα, oι oπoίες πρoέτρεπαv τoυς μα-
θητές vα μη μιλoύv ελληvικά22.

Αρκετές περιπτώσεις Λιvoβαμβάκωv, ιδίως κατά τη 
δεκαετία τoυ 1930, διασώζει τo εκκλησιαστικό περιoδι-
κό Απόστoλoς Βαρvάβας, όπως αυτή τoυ Μωαμεθαvoύ, 
κoιvoτάρχoυ της κoιvότητας Κρήτoυ - Μαρόττoυ στηv 
επαρχία Πάφoυ, Κιαvή Χoυσεΐv, o oπoίoς, με πρoτρoπή 
τoυ μητρoπoλίτη Πάφoυ Λεovτίoυ, «εφαvερώθη εις τηv 
Χριστιαvικήv πίστιv»23. Τo παράδειγμά τoυ ακoλoύθη-
σαv, τόσo τα μέλη της oικoγέvειάς τoυ, όσo και πoλλoί 
oμoχώριoί τoυ.

Αδιάψευστoι τέλoς μάρτυρες της παρoυσίας 
Λιvoβαμβάκωv μετά τo έτoς 1914, είvαι oι συγγεvικoί 
δεσμoί μεταξύ Χριστιαvώv και Μoυσoυλμάvωv σε πoλλές 
περιoχές της Κύπρoυ, όπως και oι πρoσωπικές εμπειρίες 
πoλλώv κατoίκωv της vήσoυ.

21  Χριστoδoύλoυ Μ., «Περί τωv Λιvoβαμβάκωv», Συμπόσιov Λαoγραφίας τoυ Περιoδικoύ Λαoγραφική Κύπρoς, Λευκωσία 1972, σελ. 107.
22  Χριστoδoύλoυ Μ., όπoυ παραπάvω.
23  Αvωvύμoυ, «Χρovικά», Απόστoλoς Βαρvάβας 6, Λευκωσία 1934, σελ. 28.
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Βραβείο 1ο  Δανάη Χριστοδούλου τάξη Στ΄ 
  Περιφερειακό Δημοτικό Ταμασού

5/1/1831
Αγαπημένη μου οικογένεια,

Μέσα από αυτές τις γραμμές, ελπίζω να νιώσετε την 
ψυχή μου. Έτσι πάντα θα βρίσκεστε μέσα της. Ένιωσα την 
ανάγκη να γράψω αυτό το γράμμα, αφού έφυγα βιαστικά 
χωρίς εξηγήσεις και για να σας μεταφέρω, όσο μπορώ, μέσα 
από τις λέξεις για το τι ένιωσα και έζησα όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της εθνικής μας 
παλιγγενεσίας (1821-2021), το τμήμα Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλε-
ως σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
διοργάνωσε μαθητικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν μαθητές όλων των βαθ-
μίδων από τα εκπαιδευτήρια της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Πιο κάτω δημο-
σιεύονται τα βραβευθέντα έργα.

Μαθητικός 
διαγωνισμός

Βραβευθέντα κείμενα τάξεων Δημοτικού
Θέμα:  Είσαι ο Ιωάννης Γεωργίου, ένας νέος, που έφυγε κρυφά από την Κύπρο το 1821, για να πάρει μέρος 

στην Ελληνική Επανάσταση. Γράψε μια επιστολή στην οικογένειά σου δέκα χρόνια αργότερα,  
εξιστορώντας κάποιες από τις περιπέτειές σου στην Ελλάδα και περιγράφοντας τα συναισθήματά σου.

Απρίλης 1821. Ο αγώνας είχε αρχίσει και η πατρίδα μάς 
καλούσε. Φεύγοντας με τον φίλο μου τον Απόστολο, έκαι-
γε μέσα μας η αγάπη και η φλόγα της λευτεριάς για την πα-
τρίδα. Θέλαμε να γίνουμε και εμείς κομμάτι της ιστορίας. 
Πήραμε κρυφά το πλοίο και αρχίσαμε το μεγάλο μας ταξίδι. 
Ένα ταξίδι γεμάτο δυσκολίες και αναποδιές. Περάσαμε μέσα 
από θύελλες και μπόρες, αλλά τίποτα δεν μας πτοούσε.

Στο λιμάνι στην Πελοπόννησο, μας υποδέχτηκαν 
θερμά τα αδέλφια μας, οι Έλληνες, και μας ενέταξαν στην 
επανάσταση. Με το που πατήσαμε στην Ελλάδα, ο τό-
πος μύριζε μπαρούτι. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που 
είχαμε στο μυαλό μας.
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 Λάβαμε μέρος σε πολλές μάχες και τα μάτια μας εί-
δαν πολλά. Μια μάχη, όμως, στιγμάτισε τη ζωή μου, κα-
θώς ένιωσα στο πετσί μου την απάνθρωπη πλευρά του 
πολέμου, τη σκληρότητα του ανθρώπου στην προσπάθειά 
του να επιβιώσει, αλλά και τη μια και μοναδική απόλυτη 
ανάγκη για ΛΕΥΤΕΡΙΑ, που έκανε πόνο, θλίψη, κακου-
χίες, πείνα, τρόμο, να μοιάζουν ασήμαντα. Ένας ήταν ο 
σκοπός και μια η ανάγκη: να ζήσουμε ελεύθεροι.

Ευχή και κατάρα ήταν να ζήσω και να υπερασπιστώ 
το Μεσολόγγι, που σημάδεψε τον αγώνα και προκάλεσε 
συγκίνηση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η κατάστα-
ση στην πόλη είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Είχαμε περικυ-
κλωθεί από τους Οθωμανούς, μα εμείς δεν θα το βάζαμε 
κάτω. Δε θα παραδίδαμε τα όπλα. Τρόφιμα δεν υπήρχαν 
και οι κάτοικοι λιμοκτονούσαν, προσπαθώντας να επι-
βιώσουν με φύκια, δέρματα, ποντίκια κ.ά. Ο Απόστολος 
έγινε ένας πραγματικός ήρωας, στηρίζοντας μέχρι την 
τελευταία στιγμή την πατρίδα. Μέχρι που η πείνα τον 
πρόδωσε. Έσφιξα τα δόντια και ακολούθησα τις οδηγί-
ες του αρχηγού Μαυροκορδάτου για την ηρωική έξοδο. 
Οι σκηνές δραματικές. Κάποιος μας είχε προδώσει. Λίγοι 
καταφέραμε να ζήσουμε.

Έχουν περάσει πια δέκα χρόνια από τη μέρα που έφυ-
γα για τον αγώνα, που με στιγμάτισε σαν άνθρωπο. Γύρω 
μου τώρα είναι η καταστροφή, που αφήνει κάθε πόλεμος. 

Αλλά αναπνέω τον αέρα της λευτεριάς. Νιώθω περήφα-
νος που αποτέλεσα κομμάτι του αγώνα αυτού. Θέλω να 
σας σφίξω σύντομα στην αγκαλιά μου.

Δικός σας,
Ιωάννης Γεώργιου

Βραβείο 1ο  Ελισάβετ Γιαννακκαρά τάξη Στ΄
  Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α΄ 

Πελοπόννησος, Μάρτιος του 1831
Αγαπημένη μου οικογένεια,

Το 'σκασα... Δεν άντεχα άλλο! Ο πόθος μου να πολε-
μήσω στη μάνα Ελλάδα, να τη βοηθήσω να γλυτώσει από 
τα οθωμανικά χέρια ήταν τόσο μεγάλος που δε θα άφηνα 
κανέναν να μπει στο διάβα μου. Μπήκα σ’ ένα καράβι στο 
λιμάνι της Αμμοχώστου κι έφτασα στην Πελοπόννησο. 
Σίγουρα θ΄ αναρωτιέστε γιατί δεν έγραψα νωρίτερα. 
Μπορεί και να με νομίζατε νεκρό, μα ο Μεγαλοδύναμος 
είχε προνοήσει για μένα. Τώρα μπόρεσα. Τώρα βρήκα το 
θάρρος να σας γράψω. Οι καταραμένες μέρες της τουρ-
κικής σκλαβιάς ήταν αφόρητες, ο αγώνας δύσκολος, μα 
τα κατάφερα! Είμαι ζωντανός!
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Εντάχθηκα στο ασκέρι του «Γέρου του Μωριά» και 
έγινα κλέφτης. Έμαθα πολλά για τον κλεφτοπόλεμο από 
τον σπουδαίο καπετάν Θοδωρή Κολοκοτρώνη! Γνώρισα 
κι άλλους οπλαρχηγούς και πολλά γενναία παλικάρια. Τα 
καριοφίλια και οι πιστόλες έπαιρναν φωτιά, και τα γιατα-
γάνια θέριζαν τον εχθρό. Αίματα, ουρλιαχτά, φωνές, παλι-
κάρια που πέθαιναν, τραγικές εικόνες έζησαν τα μάτια μου. 
Υπήρχαν φορές που η λευτεριά μας χαμογελούσε και μας 
πλησίαζε. Υπήρχαν κι άλλες, όμως, που ήταν σαν να χα-
νόταν στο σκοτάδι... Ο τουρκικός στρατός ήταν ατέλειω-
τος! Πολλοί, πάρα πολλοί οι άπιστοι! Μα σιγά που θα το 
βάζαμε κάτω... Με νύχια και με δόντια, με την καρδιά στο 
στόμα συνεχίζαμε να πολεμάμε. «Ελευθερία ή θάνατος!» 
Υπήρχαν στιγμές που με κυρίευε η ανησυχία. Δε σας κρύ-
βω ότι φοβόμουν μήπως συμβεί το μοιραίο. Ευτυχώς, οι 
νικητήριες μάχες στο Βαλτέτσι, στην Τριπολιτσά και στα 
Δερβενάκια αναπτέρωσαν το ηθικό και την περηφάνεια 
μας και μας έδωσαν την πίστη και το κουράγιο να συνεχί-
σουμε! Δε θα ξεχάσω ποτέ τα γλέντια που κάναμε τα βρά-
δια γύρω από τη φωτιά αφού κατατροπώναμε τον εχθρό!

Κι όταν πια μετά από χρόνια ο αγώνας τελείωσε και 
οι Τούρκοι ηττήθηκαν, μια σκέψη τριγύριζε στο μυαλό 
μου: «Αποστολή εξετελέσθη, η Ελλάδα μας είναι ελεύθε-
ρη! Σ΄ ευχαριστώ πολύ, Θεέ μου, που έβαλες το χέρι σου! 
Άντε, για βοήθα μας κι εμάς, τους δύστυχους Κύπριους 
να απελευθερωθούμε από τους άπιστους και να αναπνεύ-

σουμε ελεύθερα στα πατρικά μας εδάφη!» «Μακάρι», ψι-
θύριζα κι έκανα τον σταυρό μου.

Τώρα ζω στην πολυβασανισμένη αλλά πανέμορφη, 
ελεύθερη Πελοπόννησο! Πατέρα, θυμάσαι όταν ήμουν τό-
σος δα που μου έλεγες: «Αγοράκι μου, όταν μεγαλώσεις 
θα βρεις μια καλή κοπέλα και θα κάνεις το δικό σου σπι-
τικό, τη δική σου οικογένεια». Ε, τώρα έκανα! Βρήκα μια 
πολύ καλή κοπέλα, την Ελεωνόρα και έχουμε και δύο μι-
κρά πλασματάκια! Την Άννα και τον Διονύση! Σας στέλ-
νουν όλοι χαιρετίσματα!

Σας φιλώ!
Ο γιος σας,

Ιωάννης Γεωργίου

Βραβείο 2ο  Μαρία Χόπλαρου τάξη Στ΄ 
  Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α΄

8 Φεβρουαρίου, 1831
Καλάβρυτα, Ελλάδα

Αγαπημένη μου οικογένεια,
Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Σας πεθύμησα πολύ, μα 

τώρα αυτά είναι περιττά. Εδώ, μυρίζει άρωμα ελευθερίας. 
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Μην ανησυχείτε, θα έρθει και η δική σας σειρά! Όλοι με εί-
πατε τρελό που έφυγα, αλλά εγώ δεν άντεχα την καταπίεση.

Στην Κύπρο, οι συνθήκες δεν επέτρεπαν να ξεσηκω-
θούμε. Έτσι, για να εκδικηθώ τους Τούρκους, αποφάσι-
σα να το κάνω αυτό στην Ελλάδα. Ήθελα πολύ να γευτώ 
τη γενναιότητα των Ελλήνων, των αγωνιστών που ήταν 
πρόθυμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους για την ελευθε-
ρία της Ελλάδας. «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή,» μας έμαθε 
ο πολεμιστής της πένας, Ρήγας Φεραίος.

Όλα άρχισαν όταν έμαθα για την ομάδα ενός ατρόμη-
του κλέφτη, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πρώτα όμως, 
έπρεπε να ορκιστώ στη Φιλική Εταιρεία. Διάβασα με πε-
ρηφάνια και συγκίνηση τους όρκους.

Μετά από αυτό, είχα την τιμή να με δεχτεί στην ομά-
δα του ο γενναίος αυτός οπλαρχηγός. Αμέσως αναλάβαμε 
δράση. Το δύσκολο μας έργο στην Τριπολιτσά κράτησε μή-
νες. Όλοι μας υποφέραμε πολύ, μα τελικά τα καταφέραμε, 
χάρη στο πείσμα του αρχηγού μας που μας ενθάρρυνε. Οι 
Τούρκοι όμως, δεν έλεγαν να τα παρατήσουν. Κι αυτό μας 
δυσκόλευε εμάς, μα ο αρχηγός μας έβρισκε για όλα μια λύση. 
Τελικά, τα καταφέραμε να καταλάβουμε την πόλη! Ήταν ση-
μαντική νίκη για τους Έλληνες, γιατί ήταν η έδρα του πασά.

Μετά από αυτή τη νίκη, πήραμε θάρρος και ήμα-
σταν βέβαιοι πως κόντευε η ελευθερία της πατρίδας. 

Μα ο σουλτάνος είχε άλλα σχέδια. 30.000 άντρες ξεκί-
νησαν για να έρθουν να καταπνίξουν την επανάσταση. 
Με το παμπόνηρο σχέδιο του αρχηγού, τους οδηγήσαμε 
στα στενά των Δερβενακιών. Ήμασταν 800 και αυτοί... 
Δειλιάσαμε! Μα ο αρχηγός, ανέβηκε σ’ έναν βράχο και 
μας εμψύχωσε. Τα λόγια του μπήκαν φωτιά μες την καρ-
διά μου. Κρυφτήκαμε πίσω από τα βράχια και με το που 
έφτασαν, ορμήσαμε. Μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη, ο 
οπλαρχηγός μας ονομάστηκε Γέρος του Μοριά.

Δυστυχώς όμως, ξέσπασαν εμφύλιες διαταραχές. Ο 
αρχηγός μας συκοφαντήθηκε και φυλακίστηκε. Το όνει-
ρό μου κατέρρευσε. Ένιωθα πως η διχόνοια έσβηνε τη 
θέληση για ελευθερία! Μετά την απελευθέρωση του αρ-
χηγού, η φλόγα ξανάναψε και εμείς ριχτήκαμε με νύχια 
και με δόντια στις μάχες. Βίωσα τον θάνατο, τον πόνο, 
τα κλάματα, την καταστροφή... όμως και τη γενναιότη-
τα και την αυτοθυσία. Ευτυχώς για την Ελλάδα βοήθη-
σαν οι Μεγάλες Δυνάμεις και τελικά, έφτασε η άνοιξη της 
λευτεριάς. «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα 
ιερά», είπε ένας ποιητής, ο Σολωμός.

Εύχομαι η πολυπόθητη ώρα να έρθει και στην Κύπρο!

Με αγάπη για τη λευτεριά,
Ιωάννης Γεωργίου
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Βραβείο 2ο  Χριστίνα Κυπριανού τάξη Στ΄
  Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού

3η Απριλίου 1831
Αγαπημένη μου οικογένεια, 

Σας στέλνω αυτό το γράμμα, γιατί όλοι μου λείψα-
τε εδώ και δέκα χρόνια. Το φυλακτό της μητέρας το έχω 
πάντα μέσα στη τσέπη του πανωφοριού μου, εκεί στη 
θέση της καρδιάς μου.

Την πρώτη κιόλας μέρα, που έφυγα από κοντά σας, 
φοβήθηκα και τρόμαξα για τη ζωή μου. Όταν μπήκα στο 
πυρπολικό καράβι του καπετάν Κανάρη, που με μετέφε-
ρε κρυφά προς την Ελλάδα, υπήρχαν πολλοί συμπολε-
μιστές μου. Είδα κάποιους να κρατάνε καριοφίλια και 
άλλους να κρατάνε απλά ένα φυλακτό σαν το δικό μου, 
που πάνω απεικόνιζε τα ονόματα της οικογένειάς τους.

Μετά από πολλές μέρες επικίνδυνου ταξιδιού στα 
νερά της Μεσογείου, φτάσαμε στην Ελλάδα, που έμοια-
ζε με εμπόλεμη ζώνη. Ήταν μια μεγάλη μπαρουταποθήκη 
με δεκάδες κανόνια, καριοφίλια και φρεγάτες που αντάλ-
λαζαν εχθρικά τα βόλια τους.

Μια από τις μάχες που συμμετείχα ήταν αυτή στα 
Δερβενάκια. Ενταχθήκαμε στην ομάδα του καπετάνιου 
Κολοκοτρώνη, όταν έλαβε το μήνυμα από τον γραμμα-

τικό του Δράμαλη πως φεύγει για την Τρίπολη. Η ευ-
φυΐα, όμως, του αρχηγού, μάς οδήγησε στα στενά των 
Δερβενακίων πάνω στους γύρω λόφους και τα υψώματα, 
περιμένοντας το ασκέρι του Δράμαλη. Κρυμμένοι πίσω 
από αυτά για μέρες, στις 26 Ιουλίου του 1822 φάνηκε από 
μακριά το ιππικό και πυροβολικό του Δράμαλη. Έπρεπε 
να δείτε τι όπλα κρατούσαν οι αντίπαλοι! Η καρδιά μου 
πήγε να σπάσει... Αμέσως, μπήκε σε εφαρμογή το σχέ-
διο του αρχηγού. «Εμπρός μωρέ! Κάψτε τις καλλιέργει-
ες! Μην αφήσετε όρθια δεμάτια στον κάμπο! Κάντε τους 
να χάσουν τον δρόμο τους!». Μέσα στον πανικό που επι-
κρατούσε, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή που πέ-
ρασε ξυστά από το πλευρό μου το βόλι.

Αφήνοντας πίσω μας την Πελοπόννησο, περάσαμε 
απέναντι στην Στερεά Ελλάδα με νέες στρατηγικές, ώστε 
να στείλουμε τρόφιμα και πολεμοφόδια στους εγκλωβι-
σμένους Μεσολογγίτες. Κινδύνευαν θανάσιμα από την πο-
λιορκία του Κιουταχή. Μια νύχτα, εγώ και κάποιοι συμπο-
λεμιστές μου μπήκαμε στο καράβι του Μιαούλη. Αποστολή 
μας ήταν να σώσουμε το Μεσολόγγι που λιμοκτονούσε. 
Καταφέραμε να σπάσουμε τον κλοιό των τούρκικων πλοί-
ων και να πάρουμε την πρώτη δόση των αναγκαίων για 
τους αποκλεισμένους. Συνάντησα πολλούς να είναι κλει-
σμένοι μέσα στα σπίτια τους, να κλαίνε για τους συγγε-
νείς τους που χάθηκαν από την πείνα και τις συγκρού-
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σεις. Νεκρά σώματα παντού… Βόλια πεταμένα από κα-
νόνια, τουφέκια και καριοφίλια. Όλοι τους τρώγανε ό,τι 
βρίσκανε μπροστά τους... Τα μάτια τους μαύρισαν από 
την πείνα, οι μανάδες δεν μπορούσαν πλέον να ταΐσουν 
τα μωρά τους, οι άντρες με δυσκολία σήκωναν το τουφέ-
κι... Δεν καταφέραμε να τους ξαναστείλουμε εφόδια. Το 
τέλος της πόλης ήταν τραγικό και μαζί ηρωικό...

Μετά από τόσα χρόνια αγώνα για ελευθερία στην 
Ελλάδα, θέλω να έρθω στην Κύπρο μας. Θέλω να αντι-
κρύσω τα πρόσωπά σας και να σας αγκαλιάσω. Σίγουρα 
αξίζει και η πατρίδα μας τη δικιά της λευτεριά!

Με αδελφικούς χαιρετισμούς 
Ιωάννης Γεωργίου

Βραβείο 3ο  Θεοφάνης Κυριάκου τάξη Δ΄ 
  Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη 

25 Μαρτίου 1831
Αγαπημένοι μου γονείς,

Τώρα που τελείωσε ο πόλεμος βρήκα το χρόνο και το 
κουράγιο να σας στείλω αυτό το γράμμα. Θέλω να ξέρετε 
ότι είμαι καλά και σας έχω πεθυμήσει. Όλα αυτά τα χρόνια 

πέρασα δύσκολα μακριά σας. Ελπίζω να μην μου κρατάτε 
κακία που έφυγα κρυφά για να έρθω να συμπαρασταθώ 
στους σκλαβωμένους Έλληνες. Πρέπει να με καταλάβε-
τε, με έπνιγε η σκλαβιά. Όταν έμαθα ότι άρχισε να οργα-
νώνεται η επανάσταση, κάτι ξύπνησε μέσα μου, ένιωθα 
ότι έχω χρέος να έρθω, να βοηθήσω να ελευθερωθούμε!

Όταν πρωτοέφτασα στην Πελοπόννησο ο ξεσηκω-
μός δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Έτσι πήγα κι εγώ στα βου-
νά κι έγινα ένας από τους λεγόμενους κλέφτες. Ακόμα 
θυμάμαι εκείνα τα βράδια. Περιμέναμε να πέσει ο ήλιος, 
να σκοτεινιάσει καλά και πηγαίναμε με αργά και σταθε-
ρά βήματα μέσα στα κοπάδια των τούρκων γαιοκτημό-
νων. Εκεί οι πιο γενναίοι από μας πηδούσαμε μέσα στην 
περιτοιχισμένη μάντρα ανά τετράδες, αρπάζαμε τις κα-
τσίκες ή τα πρόβατα και με σχοινιά τους δέναμε γρήγο-
ρα τα πόδια. Στη συνέχεια, ορμούσαμε γρήγορα έξω και 
τα παίρναμε μαζί μας στο βουνό. Ακολούθως τα σφάζα-
με και τα ψήναμε θάβοντάς τα στο χώμα, για να μην μας 
προδώσει ο καπνός τους και μας πιάσουν οι Τούρκοι. Το 
ψημένο κρέας το μοιράζαμε μετά στις οικογένειες που το 
είχαν ανάγκη. Εισπράτταμε πολλή αγάπη από τους συ-
μπατριώτες μας γι' αυτή μας την πράξη!

Έτσι περνούσε λοιπόν ο δύσκολος καιρός της 
σκλαβιάς. Μαθαίναμε όμως τα νέα για τις μάχες στη 
Μολδοβλαχία και παίρναμε θάρρος ότι πλησιάζει ο ξεση-
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κωμός. Πλάι στον καλό μου φίλο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 
ονειρευόμασταν την ελευθερία και σχεδιάζαμε τα επόμε-
να μας βήματα! Ώσπου έφτασε η ευλογημένη μέρα της 
25η Μαρτίου το 1821, όπου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης!

Ο πόλεμος ήταν σκληρός και δύσκολος. Οι Τούρκοι 
ήταν περισσότεροι και είχαν πολύ καλύτερα όπλα από 
μας. Εμείς όμως είχαμε το δίκαιο με το μέρος μας και την 
Παναγιά στο πλευρό μας! Συμμετείχα σε πολλές μάχες 
που έμειναν στην ιστορία αλλά κάποιες από αυτές χαρά-
χτηκαν στην ψυχή μου. Μια από αυτές είναι η κατάληψη 
της Τριπολιτσάς, όταν με τον Θοδωρή πολιορκήσαμε το 
προπύργιο των Οθωμανών και καταφέραμε να νικήσου-
με! Αξέχαστη θα μου μείνει και η μάχη στα Δερβενάκια. 
Αισθάνομαι ακόμα την ικανοποίηση που νιώσαμε μιας 
και καταφέραμε τεράστιες καταστροφές στον οθωμανικό 
στρατό! Εκεί, στο πεδίο της μάχης γνώρισα σπουδαίους 
αγωνιστές που έδωσαν τη ψυχή και το σώμα τους και 
πολέμησαν σκληρά για την απελευθέρωση της Ελλάδας!

Και τα χρόνια πέρασαν, οι νίκες όλο και πλήθαιναν 
ώσπου ήρθε η πολυπόθητη στιγμή της απελευθέρωσης. 
Τόσα χρόνια σκλαβιάς, καταπίεσης, πόνου και δυστυχί-
ας δεν μας λύγισαν.

Συνεχίσαμε να πολεμάμε, για να μπορέσουν τα παι-
διά μας μια μέρα να ζήσουν καλύτερα.

Συνεχίσαμε, γιατί το χρωστούσαμε στις ψυχές των 
φίλων μας που χάσαμε στη μάχη. 

Συνεχίσαμε, γιατί το οφείλαμε στην πατρίδα μας! 
Τώρα πια μπορώ να γυρίσω κοντά σας με το κεφάλι 

ψηλά! Έχετε γεια πατέρα και μητέρα μου, μετρώ τις μέ-
ρες που θα ανταμώσουμε και πάλι.

Με αγάπη ο γιος σας, 
Ιωάννης Γεωργίου

Βραβείο 3ο Ευαγγελία Γερολεμίδη τάξη Στ΄ 
  Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Κ.Β.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 1831
Αγαπημένη μου οικογένεια,

Πόσο πολύ σας έχω πεθυμήσει! Ελπίζω να σας δω 
σύντομα. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά στην υγεία σας. 
Αναρωτιέμαι πολλές φορές όταν σας σκέφτομαι πώς περ-
νάτε στην Κύπρο με τον εχθρό πάνω στο κεφάλι σας. 
Φαντάζομαι ότι δεν είναι και ωραία. Πεθυμώ επίσης 
το αγαπημένο μου χωριό την Μελανδρύνα στην όμορ-
φη Κερύνεια μας. Μακάρι να μπορούσα να ανάψω ένα  
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κεράκι στο μοναστήρι της Παναγίας μας στον οικισμό! 
Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη!

Συγχωρέστε με που έφυγα χωρίς να σας δώσω πολύ 
χρόνο να με αποχαιρετήσετε. Ένιωθα μεγάλη ανάγκη να 
πολεμήσω πλάι στα αδέλφια μας, τους Έλληνες, σε αυ-
τόν τον αγώνα κατά των Οθωμανών. Φεύγοντας κρυφά 
από την Κύπρο το 1821 υπηρέτησα τον πρώτο χρόνο αρ-
χικά ως ναυτικός . Οι συναγωνιστές μου με φώναζαν ο 
Ιωάννης ο Κύπριος.

Την επόμενη χρονιά είχα την τιμή να γνωρίσω τον 
μεγάλο και γενναίο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί του 
έδωσα μάχες στην Κόρινθο, στην Τριπολιτσά και στα 
Δερβενάκια. Μεγάλος ήταν ο πόθος του Κολοκοτρώνη 
και των άλλων αγωνιστών για ελευθερία. Δεν σας κρύβω 
ότι σε όλες αυτές τις μάχες συμμετείχα με αποφασιστικό-
τητα και αγωνιστικότητα για την μεγάλη νίκη. Δεν σκε-
φτόμουν την παραμικρή περίπτωση να πάει κάτι στραβά. 
Πριν από κάθε μάχη άλλωστε έκανα πάντα τον σταυρό 
μου και την προσευχή μου και αυτό μου έδινε δύναμη και 
θάρρος! Είχα πάντα στο μυαλό μου την φράση του μεγά-
λο αρχιστράτηγου ότι «Ο Θεός Έβαλε Την Υπογραφή Του 
Για Τη Λευτεριά Της Ελλάδας Και Δεν Την Παίρνει Πίσω».

Αργότερα υπηρέτησα με τον σπουδαίο οπλαρχηγό 
Γεώργιο Καραϊσκάκη. Δώσαμε μάχες στον Πειραιά και στο 
Φάληρο. Ένα πρωί είχα ένα άσχημο προαίσθημα! Τελικά 

βγήκε αληθινό! Στο Φάληρο ένα καταραμένο βόλι βρήκε 
τον Καραϊσκάκη. Τραυματίστηκα και εγώ. Φοβήθηκα πάρα 
πολύ για την ζωή του αρχιστράτηγού μου και όχι τόσο 
για την δική μου. Απογοητεύτηκα που δεν μπορούσα να 
βοηθήσω άλλο τους συναγωνιστές μου όσο καιρό ήμουν 
τραυματισμένος. Τελικά, το άσχημο μαντάτο δεν άργησε 
να έρθει! Πέθανε! Κάτι έπαθα μέσα μου. Έπεσε το ηθικό 
μου! (Όχι μόνο το δικό μου αλλά και όλων των παλικα-
ριών.) Ένιωθα να ξεψυχώ και γω μαζί του. Όσο ένιωθα το 
ηθικό μου να πέφτει, άλλο τόσο ένιωθα θυμό για τους κα-
τακτητές. Αυτό κράτησε λίγες μέρες. Μετά όμως μάζεψα 
τα κομμάτια μου και γίνηκα άγριο θηρίο! Με επιμονή και 
γενναιότητα ορκίστηκα να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα! 
Οι Οθωμανοί θα έφευγαν με τον ένα ή με τον άλλο τρό-
πο! Στο τέλος τα καταφέραμε! Στείλαμε τον εχθρό από 
εκεί που ήρθε! Η Ελλάδα μας είναι ελεύθερη και πάλι!

Νιώθω περηφάνεια και συγκίνηση που καταφέραμε 
Έλληνες και Κύπριοι να σταθούμε ενάντια στον γίγαντα 
εχθρό μας και να τον νικήσουμε! Εύχομαι να ζήσω και 
την ελευθερία της Κύπρου μας!

Σας φιλώ,
Ο γιός σας

Ιωάννης Γεωργίου
(ο Κύπριος)
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Α΄ Βραβείο Γκαμήλ Άνα Σιμόν Φαράκ τάξη Γ΄
  Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας
  Μαλούντας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 1804 - 1887
Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια  

ενός Κύπριου Αγωνιστή

28 Νοεμβρίου 1820
Πριν από μερικές μέρες έφτασα με τον πατέρα μου 

Χατζησταυριανό στην Αλεξάνδρεια της Παλαιστίνης 
για εμπορικές δουλειές. Σήμερα ήρθαμε σε επαφή με τη 
Φιλική Εταιρεία. Επικρατεί μεγάλη μυστικότητα. Η απο-
στολή μας είναι υψηλή.
30 Νοεμβρίου 1820

Διστάζουμε... πείρα πολεμική και όπλα δεν έχουμε. 
Ετοιμασίες για δράση στην ξηρά και στην θάλασσα δεν 
έγιναν. Να συνεννοηθούμε και να δράσουμε από κοινού 

Βραβευθέντα κείμενα τάξεων Γυμνασίου
Θέμα: Προσωπικό Ημερολόγιο - Ιωάννης Σταυριανός, 

Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια ενός Κύπριου Αγωνιστή.

δεν είναι εύκολο, αφού είμαστε σκορπισμένοι. Η γεωγρα-
φική θέση της Κύπρου επιτρέπει στην Τουρκία να στείλει 
από τα παράλια δυνάμεις και να πνίξει στη γένεσή της 
κάθε επαναστατική κίνηση. Ο πόθος όμως για την ελευθε-
ρία, ο πόθος το να ζήσουμε μαζί με τους άλλους Έλληνες 
που πολεμούν για τον ίδιο ιερό σκοπό, ελεύθεροι και ενω-
μένοι, είναι πιο δυνατός από την φωνή της λογικής.
19 Ιουνίου 1822

Επιστρέψαμε Κύπρο. Μόλις ανακαλύψαμε ότι η κι-
νητή μας περιουσία έχει κλαπεί από τους Τούρκους. Το 
πλήγμα για τον πατέρα μου είναι μεγάλο και τον οδη-
γεί στον θάνατο. Σήμερα, αποφασίζω να μεταβώ στην 
Αλεξάνδρεια με την περιουσία που μου απομένει, όπου 
εκεί θα φτιάξω τη δική μου ομάδα για να λάβω μέρος 
στην Ελληνική Επανάσταση.
15 Αυγούστου 1822

Με την πατρική περιουσία και με τα λεφτά που συ-
γκέντρωσα, στρατολόγησα 4 Κύπριους, 3 Κρητικούς, 
τους εξόπλισα και με ένα πλοίο ξεκίνησα να ενωθώ με 
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τον υπόλοιπο αγωνιζόμενο ελληνισμό. Κάπου στα νερά 
μεταξύ Ρόδου και Σύμης, το πλοίο μας με τη ρωσική ση-
μαία έπεσε θύμα πειρατείας. Έπρεπε να πάρουμε κρίσιμες 
αποφάσεις. Είτε να παραδοθούμε αμαχητί, με βέβαιη απώ-
λεια της περιουσίας μας και πιθανότητα σφαγής ή εξαν-
δραποδισμού, είτε να αντισταθούμε. Το παίρνω απόφα-
ση. Ενθαρρύνω τους συνεπιβάτες μου και επιλέγουμε το 
δεύτερο. Ορκίζομαι να φτάσω στην Ελλάδα και τίποτα 
δεν θα μπει εμπόδιο στην απόφασή μου αυτή. Είμαι έτοι-
μος να δώσω τα πάντα για την ανεξαρτησία.
 21 Ιανουαρίου 1823

Σήμερα, κατατάχτηκα με τους υπόλοιπους εθελοντές 
στο σώμα του καπετάν Τζώρτζη Κύπριου και διορίστηκα 
μπολουκτσής, ομαδάρχης δηλαδή.
7 Ιανουαρίου 1825

Αρκετοί Κύπριοι αφιερώθηκαν στον αγώνα. Είμαι πε-
ρήφανος. Στρατολογήθηκαν υπό τις διαταγές του στρατη-
γού Μακρυγιάννη, τουλάχιστον επτά Κύπριοι. Από τους 
επτά, ο Μαύρος και Πίτας καταγράφηκαν ως αξιωματι-
κοί. Το εντυπωσιακό είναι οι ηλικίες των αγωνιστών! Και 
οι επτά ήταν, από 28 ετών και πάνω. Οι πέντε, μάλιστα, 
ήταν πάνω από τριάντα ετών.
8 Ιανουαρίου 1825 

Σήμερα έμαθα ότι ο Κυπρίδημος Γεωργιάδης ονομά-
στηκε αντιστράτηγος, αυτός που είχε ακολουθήσει τον 

Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, ως υπασπιστής του, ενα-
ντίον του Ιμπραήμ, με 87 στρατιώτες. Η Κύπρος δηλώ-
νει ένα ηχηρό παρόν στον αγώνα.
5 Μαρτίου 1825

Σήμερα κατατάχτηκα στον τακτικό στρατό της 
«Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας», υπό τις διατα-
γές του Γάλλου φιλέλληνα συνταγματάρχη Φαβιέρου. 
23 Μαΐου 1825

Μετά την πτώση της Σφακτηρίας και τη συνθηκο-
λόγηση των πολιορκημένων στο Νεόκαστρο, ανάμεσα 
στους άνδρες που παρέδωσαν τα όπλα τους στις εχθρι-
κές δυνάμεις, δυστυχώς ήταν και δεκατέσσερις Κύπριοι.
26 Δεκεμβρίου 1825

 Σήμερα ο Κυπρίδημος Γεωργιάδη θεωρήθηκε ως 
βασικός ύποπτος της δολοφονίας, του Χριστοφή Παπά 
Γεωργίου Κυπρίου. Η ταραχή μου είναι έντονη. Δεν ξέρω 
τι να πιστέψω. Συνταράχτηκε το Ναύπλιο ειδικά η κυπρι-
ακή παροικία της πόλης.
8 Αυγούστου 1826

Δυστυχώς μετά από δύο μέρες σκληρή μάχη ηττη-
θήκαμε στο Χαϊδάρι
5 Φεβρουαρίου 1827

Η ήττα στο Καματερό ήταν συντριπτική, όμως δε 
σκέφτηκα ούτε μία στιγμή να παραδώσω τα όπλα.
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5 Μαρτίου 1827
Μάχη στο Κερατσίνι. Η νίκη μας ήταν σπουδαία. 

Νικήσαμε τον πολυάριθμο στρατό των Τούρκων με την 
ανδρεία μας.
13 Ιουλίου 1827

Είμαι συγκλονισμένος. Χθες είδα με τα ίδια μου τα 
μάτια το θανάσιμο κτύπημα του Καραϊσκάκη. Δεν έγι-
νε από εχθρικό βόλι, αλλά από πισώπλατο κτύπημα στο 
Φάληρο! Σήμερα, ανήμερα της γιορτής του πέθανε…..
7 Σεπτέμβριος 1829

Δυστυχώς, στην καταστροφή στο Φάληρο στις 24 
Απριλίου πιάστηκα αιχμάλωτος. Είδα τους συναγωνι-
στές μου να σφάζονται, να δέχονται φρικτά βασανιστήρια 
και να εκτελούνται ο ένας μετά τον άλλο. Από τους 120 
Έλληνες εκείνης της μάχης, μόνο τρεις γλύτωσαν. Ο στρα-
τηγός Καλλέργης, ο οποίος πλήρωσε για την ελευθερία του, 
ένας χριστιανός Κρητικός που αλλαξοπίστησε και εγώ. Ένας 
Αρβανίτης, ο Χουσεϊν Ντούλλα, έφιππος αρχηγός της σωμα-
τοφυλακής του Κιουταχή, έψαχνε να αντικαταστήσει τον χα-
μένο υπηρέτη του. Για καλή μου τύχη με εντόπισε και με οδή-
γησε στον Κιουταχή, για να ζητήσει άδεια να με πάρει στην 
υπηρεσία του. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Κανένας άνω 
των 7 ετών δεν θα έμενε ζωντανός, προμήνησε ο Πασάς... 
Ευτυχώς, με τα άριστα τουρκικά μου κατάφερα να τον πείσω 
πουλώντας του παραμύθια. Του είχα πει, πως δήθεν υπηρε-

τούσα τον αρχηγό του τακτικού στρατού και δεν είμαι στρα-
τιώτης. Ο Πασάς πείστηκε και επέτρεψε στον Αρβανίτη να 
αποχωρήσει με μένα, το νέο του υπηρέτη... Φυσικά, κατόρ-
θωσα ν’ απελευθερωθώ και να επιστρέψω στην υπηρεσία.
21 Ιουλίου 1832

Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Η Ελλάδα είναι 
πλέον Ανεξάρτητο Κράτος. Το αίμα των Κυπρίων Ελλήνων 
πότισε το βλαστάρι της Λευτεριάς που τώρα άνθισε… 
25 Μαρτίου 1844 

Διορίστηκα στην Καλαμάτα ως αντιμοίραρχος. Η 
Συνταγματική Μοναρχία είναι πια γεγονός. 
12 Οκτωβρίου 1862

Επιτέλους εκδιώχθηκε ο Όθωνας! Επέστρεψα κι εγώ 
μετά τον διωγμό και τον εκτοπισμό μου στην Αίγινα. Εκεί 
στην Αίγινα... μαζί με άλλους παλαιούς αγωνιστές που 
επαναστατήσαμε κατά του Όθωνα την 1’ Φεβρουαρίου 
κατά την Ναυπλιακή Επανάσταση 
10 Οκτωβρίου 1863

Θα αποστρατευθώ με τον βαθμό του ταγματάρχη. 
Είμαι πια ήρεμος, περήφανος, πλήρης. Θα ριζώσω.. Θα 
ριζώσω στη χώρα για τη δημιουργία της οποίας έχυσα, 
κυριολεκτικά, το αίμα μου ...θα ασχοληθώ με κάτι που 
με ευχαριστεί ως απλός άνθρωπος με το εμπόριο μέχρι 
το τέλος της ζωής μου... Ως απλός Έλληνας Κύπριος...
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Β΄ Βραβείο  Χριστοδούλου Γιώργος τάξη Β΄
  Γυμνάσιο Ανθουπόλεως 

Η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς 1821, από το ημερολόγιο 
του Κύπριου Αγωνιστή Δημήτριου Οικονομίδη

7 Μαρτίου 1821
Σήμερα συναντήθηκα με τον ξάδελφό μου, Νικολή 

Οικονομίδη. Αυτός είχε μυηθεί πριν από εμένα στη Φιλική 
Εταιρεία. Το λοιπόν αυτός ο ξάδελφος, μου είπε ότι σε λί-
γες μέρες θα έρθει καράβι από την Ελλάδα και να είμαι 
έτοιμος, για να πάμε να πολεμήσουμε στο πλευρό των 
αδελφών Ελλήνων.
20 Μαρτίου 1821

Ο Νικολής μου είπε ότι απόψε τα μεσάνυκτα έπρεπε 
να βρίσκομαι στο Κίτι στην παραλία νότια της Παναγιάς 
της Αγγελόκτιστης. Μάλιστα μου είπε να έχω λίγα τρό-
φιμα για το ταξίδι, γιατί θα διαρκούσε κάποιες μέρες. Τα 
υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε ο ίδιος.
27 Μαρτίου 1821

Επιτέλους έφτασα στην Ελλάδα, ευτυχώς χωρίς να 
μας πάρει είδηση κανείς. Οι Ψαριανοί ναυτικοί ξέρουν τι 
κάνουν. Μόλις πάτησα το πόδι μου στο έδαφος γονάτισα 

και προσκύνησα με δάκρυα στα μάτια, τα Άγια Χώματα 
της Μητέρας Πατρίδας. Εγώ με τον Νικολή και με άλ-
λους δύο Κύπριους, τον Κυπρίδημο Γεωργιάδη και τον 
Κυπριανό Βικέντιο θα πηγαίναμε προς την Ρούμελη, για 
να συναντήσουμε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, που ήταν 
γνωστός του Νικολή.
15 Απριλίου 1821

Στο χωριό Λειβαδιά συναντήσαμε τον πατήρ 
Χαράλαμπο, ο οποίος μας οδήγησε στον Μιχαήλ, τσι-
ράκι του Ανδρούτσου. Αυτός μας οδήγησε σε κάτι δύ-
σβατα μέρη και εκεί αντίκρυσα τον περίφημο αρματολό 
Οδυσσέα Ανδρούτσο. Μια αγέρωχη κορμοστασιά και με 
πλατύ χαμόγελο μας υποδέχτηκε ο αρχηγός και μετά μας 
γνώρισε στο υπόλοιπο τσούρμο.
30 Απριλίου 1821

Σήμερα ο Ανδρούτσος μας κάλεσε και μας ανακοίνω-
σε ότι θα πορευτούμε προς την κεντρική Στερεά, για να 
συναντήσουμε τους άλλους οπλαρχηγούς, ώστε να κα-
ταστρωθεί σχέδιο, για να ανακοπεί η πορεία του τουρ-
κικού στρατού που όδευε για την Πελοπόννησο, για να 
καταπνίξει την εκεί επανάσταση.
3 Μαΐου 1821

Με το τσούρμο του Ανδρούτσου φτάσαμε στη Γραβιά 
και συναντήσαμε τους άλλους οπλαρχηγούς τον Κοσμά 
Σουλιώτη, τον Ευστάθιο Κατσικογιάννη και μια ομάδα 



62

από 100 περίπου άνδρες. Αμέσως συγκλήθηκε πολεμικό 
συμβούλιο στο Χάνι της Γραβιάς και με τη συμμετοχή των 
οπλαρχηγών Δυοβουνιώτη και Πανουργιά. Κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι ο Ομέρ Βρυώνης πορευόταν για την 
Πελοπόννησο, μέσω του Γαλαξιδίου. Διαφώνησαν, όμως, 
ως προς το σχέδιο αντιμετώπισής του. Ο Ανδρούτσος τότε 
μας πρότεινε να κλειστούμε και να δώσουμε τη μάχη στο 
Χάνι, για να πολεμήσουμε και να ανακόψουμε την πορεία 
του Ομέρ Βρυώνη, ενώ οι Δυοβουνιώτης και Πανουργιάς 
το έκριναν ακατάλληλο, επειδή αυτό ήταν πλινθόκτιστο 
και βρισκόταν σε ανοικτό πεδίο.

Ανάμεσα στους στρατιώτες επικρατούσε ανησυχία και 
δυσφορία, βλέποντας τους οπλαρχηγούς μας να διαφω-
νούν μεταξύ τους. Τότε ο Ανδρούτσος διαπιστώνοντας ότι 
το ηθικό μας ήταν πτοημένο και λόγω των γεγονότων της 
Αλαμάνας, στάθηκε στη μέση και μας κάλεσε όσοι επιθυ-
μούσαμε να τον ακολουθήσουμε στη μάχη, να σύρουμε τον 
χορό μαζί του. 120 παλικάρια έσυραν τον τσάμικο. Τα άλλα 
παλικάρια ακολούθησαν τους άλλους οπλαρχηγούς. Έτσι 
το ένα τσούρμο, με τον Πανουργιά και τον Δυοβουνιώτη, 
έπιασε τα υψώματα του Χλωμού, αριστερά από τον δρόμο 
και το άλλο με τον Κοσμά Σουλιώτη και τον Κατσικογιάννη, 
έπιασε τα υψώματα δεξιά από τον δρόμο. Εγώ διάλε-
ξα να μείνω στην ομάδα του Οδυσσέα Ανδρούτσου μαζί 
με άλλους 119 άντρες και κλειστήκαμε μέσα στο Χάνι.

Μόλις χωριστήκαμε, ο Ανδρούτσος έδωσε οδηγί-
ες. Μας χώρισε σε ομάδες και αμέσως πιάσαμε δουλειά. 
Κάποιοι ανάλαβαν να φράξουν τα ανοίγματα και άλλοι 
να ανοίξουν πολεμίστρες στον μαντρότοιχο του χανιού. 
Το μετατρέψαμε σε απόρθητο φρούριο και περιμέναμε να 
αντιμετωπίσουμε τον εχθρό.
8 Μαΐου 1821

Με το πρώτο φως της μέρας είδαμε τον πολυάριθμο 
στρατό των Τούρκων να πλησιάζει. Ο Ομέρ Βρυώνης δι-
έταξε τον στρατό του να επιτεθεί κατά των ανδρών του 
Δυοβουνιώτη και του Πανουργιά, οι οποίοι και διασκορ-
πίστηκαν στα γύρω βουνά. Βλέποντας ο Ανδρούτσος από 
τον μαντρότοιχο ψηλά την εξέλιξη των γεγονότων, γύρι-
σε και μας είπε: « Ορέ παλικάρια ήρθε η ώρα να δείξου-
με στον Τούρκο τι άντρες γεννά η Ελλάδα μας. Ήρθε η 
ώρα να πολεμήσουμε για την ελευθερία μας, όπως έκα-
ναν και οι δοξασμένοι πρόγονοί μας. Η ταν ή επί τας».

Στη συνέχεια οι Τούρκοι περικύκλωσαν την περιοχή 
και το Χάνι. Ο Ομέρ Βρυώνης έστειλε τον Χασάν-δερβίση, 
για να πει στον Ανδρούτσο να παραδοθεί. Ο δερβίσης 
προχώρησε έφιππος προς το Χάνι. Ο Ανδρούτσος απάντη-
σε στον δερβίση «Μολών λαβέ». Η διαπραγμάτευση έγι-
νε υβριστική, με αποτέλεσμα ο δερβίσης να πέσει νεκρός 
από σφαίρα του Ανδρούτσου και αυτό το γεγονός ήταν το 
σύνθημα για την έναρξη της μάχης. Οι Τούρκοι μας επιτέ-
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θηκαν, αλλά εμείς κρατούσαμε γερά. Καταφέραμε να τους 
αποκρούσουμε προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες και 
αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν. Ο Ομέρ Βρυώνης 
θύμωσε με την ανικανότητα των αξιωματικών του και διέ-
ταξε και νέα επίθεση κατά το μεσημέρι. Και αυτή την επίθε-
ση καταφέραμε να την αποκρούσουμε με μεγάλη επιτυχία!

Τις πρώτες ώρες του δειλινού ο Ομέρ Βρυώνης διέ-
ταξε κατάπαυση του πυρός και αντιληφθήκαμε ότι προ-
σπαθούσε να κερδίσει χρόνο μέχρι να φέρουν κανόνια, 
για να μας ανατινάξει το κτίριο.

Μόλις νύχτωσε ο Ανδρούτσος κάλεσε συμβούλιο και 
μας ανακοίνωσε ότι έπρεπε το ίδιο βράδυ να εγκαταλεί-
ψουμε το χάνι, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να γλυτώσουμε.
9 Μαΐου 1821

Γύρω στις δύο τα ξημερώματα, δόθηκε το σύνθημα 
και 114 άνδρες επιχειρήσαμε την «ηρωική έξοδο». Οι έξι 
είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της μάχης. Αιφνιδιάσαμε 
τις τουρκικές φρουρές που είχαν περικυκλώσει το Χάνι. 
Συρθήκαμε και χαθήκαμε μέσα στα σπαρτά. Όταν ξεμα-
κρύναμε από τον κίνδυνο ανασυνταχτήκαμε και πήγαμε να 
συναντήσουμε τους άλλους οπλαρχηγούς, οι οποίοι ανα-
γνώρισαν τον Ανδρούτσο ως τον ηγέτη της Ανατολικής 
Στερεάς! Ήμουν πολύ περήφανος που αξιώθηκα με τη συμ-
μετοχή μου αυτή να συμβάλω στην ελευθερία της Ελλάδας!

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το Έθνος!

Γ΄ Βραβείο Κωνσταντίνου Θέκλα τάξη Γ΄
  Γυμνάσιο Ανθουπόλεως

Ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο 1822, 
από το ημερολόγιο του πυρπολητή Κωνσταντίνου 

Κυπριώτη, γνωστού και ως Ψαριανός

1 Ιουνίου 1822
Σήμερα ο αρχηγός μας ο Κωνσταντίνος Κανάρης, 

έδωσε εντολή να μαζευτούμε όλοι οι άνδρες στην σπηλιά 
στην κορφή του βουνού, διότι επιθυμούσε να μας μιλήσει. 
Μας ανακοίνωσε πως σε λίγες ημέρες οι Τούρκοι θα γιόρ-
ταζαν το «μπαϊράμι» τους και θα ήταν η τέλεια ευκαιρία για 
μια επίθεση, για να εκδικηθούμε τη σφαγή της Χίου, αφού 
όλοι θα διασκέδαζαν και όλα τα πλοία θα ήταν φωτισμένα.
4 Ιουνίου 1822

Όλοι οι άνδρες περιμέναμε με αγωνία να πάρουμε 
εντολές από τον Κανάρη. Είπε σε μένα και τον Ιωάννη 
Θεοφιλόπουλο να πάμε να πάρουμε τις βάρκες και να 
τις πάμε στον Κάτω Γιαλό στην ακτή νότια της εκκλησί-
ας του Αγίου Νικολάου, γιατί εκεί ήταν απόμερα και δεν 
θα μας έβλεπε κανείς. Όταν φτάσαμε όλοι, αρχίσαμε να 
φτιάχνουμε τα πυρπολικά, γεμίζοντας τις βάρκες με μπα-
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ρούτι. Μετά τις κρύψαμε πίσω από κάτι βράχους και πε-
ριμέναμε νέες εντολές.
6 Ιουνίου 1822

Η ημέρα έφτασε. Όλα ήταν έτοιμα και περιμέναμε να 
σκοτεινιάσει. Ο άνεμος ήταν ούριος και ξέραμε πως αυτό 
θα μας ευνοήσει. Ήμασταν αρκετά σκεφτικοί για την έκ-
βαση του εγχειρήματός μας, αλλά και αισιόδοξοι διότι πά-
ντα έχουμε την Παναγιά μαζί μας και τον Άγιο Νικόλαο, 
τον προστάτη των ναυτικών. Μαζί μας στην ακτή κατέ-
βηκε και ο πατήρ Θεόδουλος κρατώντας την εικόνα του 
Αγίου Νικολάου. Αφού προσκυνήσαμε, μας έδωσε την 
ευχή του για την ευόδωση του αγώνα μας.
6 προς 7 Ιουνίου 1822

Η ώρα έφτασε. Μπήκαμε όλοι μέσα στις βάρκες και 
κατευθυνθήκαμε προς τη Χίο. Όσο πλησιάζαμε ακούαμε 
τις φωνές και τα γλέντια όλο και πιο δυνατά. Ο άνεμος 
ευτυχώς ήταν ευνοϊκός.

Φτάσαμε στα πλοία των Τούρκων. Πρώτος κατευ-
θύνθηκε ο Πιπίνος με το πλήρωμά του προς την αντιναυ-
αρχίδα. Πριν προλάβουν να στερεώσουν καλά το μπουρ-
λότο, ο Πιπίνος το πυροδότησε. Το πλήρωμα του τουρ-
κικού πλοίου, μας αντιλήφθηκε, αλλά ο Πιπίνος πρόλα-
βε να απομακρύνει το μπουρλότο. Όλοι τότε τρομοκρα-
τηθήκαμε, αφού νομίσαμε πως θα ξεκινούσαν να μας βα-
ράνε με τα κανόνια.

Ευτυχώς, ο Κανάρης με τον Θεοφιλόπουλο παρέμει-
ναν ψύχραιμοι και μας καθησύχασαν. Η μόνη μας λύση 
ήταν να πυρπολήσουμε τη ναυαρχίδα μαζί με το τουρκικό 
πλήρωμά της. Το μοναδικό μπουρλότο που μας είχε μεί-
νει ήταν του Κανάρη. Με πηδαλιούχο τον Θεοφιλόπουλο, 
καταφέραμε με εξαιρετικούς ελιγμούς να φτάσουμε στη 
ναυαρχίδα κολλώντας γερά το μπουρλότο στη μεριά που 
φυσούσε ο άνεμος.

Σε λίγα λεπτά, αφού κολυμπήσαμε στα κρύα νερά, 
καταφέραμε να επιβιβαστούμε στα πλοία που μας περί-
μεναν και κατευθυνθήκαμε προς τα Ψαρά, καθώς η φω-
τιά πλέον είχε μεταδοθεί σε όλα τα πλοία, με αποτέλε-
σμα να πεθάνουν χιλιάδες Τούρκοι μαζί και ο Καρά Αλής.
Ξημέρωμα 7 Ιουνίου 1822

Φτάσαμε στα Ψαρά, όπου μας περίμεναν ο λαός μας 
και ο κλήρος, για να μας συγχαρούν και να πάμε όλοι μαζί 
στην Εκκλησιά του Αγίου Νικολάου, για να τον ευχαρι-
στήσουμε και να τελέσουμε δοξολογία.

Στη διάρκεια της δοξολογίας ο Κανάρης εκφώνησε 
λόγο και είπε ανάμεσα στα άλλα τα ακόλουθα:

«Σήμερα καταφέραμε να δώσουμε ένα γερό πλήγ-
μα στον εχθρό και αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογι-
κής προσπάθειας, της συνεργασίας όλων μας, της ομο-
ψυχίας, του ηρωισμού και της αυταπάρνησης που επέ-
δειξαν οι άντρες μου, αλλά προπάντων της πίστης μας 
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στο δίκαιο του αγώνα μας. Αγωνιζόμαστε για την ελευ-
θερία της πατρίδας μας που στενάζει εδώ και τετρακόσια 
χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Λοιπόν, τώρα ήρθε 
η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι στον κατακτητή και τίπο-
τα δεν μας σταματά. Γιατί αν είμαστε λίγοι και αδύνατοι 
στα άρματα είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύ-
ει! Και όπως είπε ο Γέρος του Μοριά «ο Θεός έβαλε την 
υπογραφή του για την Ελευθερία της Ελλάδας και δεν 
την παίρνει πίσω». Καλή δύναμη, καλό αγώνα με σύνε-
ση και σωφροσύνη!

Ζήτω η Πατρίδα, Ζήτω η Ελευθερία!»
Ήμασταν όλοι πάρα πολύ περήφανοι για το κατόρ-

θωμά μας και μετά από αυτήν μας την νίκη ήμασταν έτοι-
μοι να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μέχρι το τέλος.

Λευτεριά ή Θάνατος!

Γ΄ Βραβείο  Αγρότου Βασιλική τάξη Γ΄ 
  Γυμνάσιο Ανθουπόλεως

Θέμα: Ποίημα 

Αγωνιζόμενη Κύπρος
Κύπρος μου πάντα Ελληνική
ένιωθες στους αιώνες, 
κλαδί απ’ το ίδιο το δεντρί
ανάσα απ’ την ίδια την πνοή,
στου έθνους τους αγώνες.

Στου γένους τους ξεσηκωμούς 
πάντα παρούσα η κόρη, 
της λευτεριάς μικρό δεντρί
πελώριο δέντρο να γενεί, 
παντού ν’ απλώσουν κλώνοι.

Η Κύπρος τούτο το δεντρί
το πότισε με αίμα, είχε κι αυτή συμμετοχή,
στην ιστορία να γραφτεί 
το έπος του ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ!

Να ενώσουμε πρέπει γροθιές
η ΚΟΡΗ με τη MANA, 
μια καρδιά σε δυο κορμιά
μια ψυχή, μια ανασαιμιά,
για ν’ αντηχήσει στο ντουνιά 
Ανάστασης Καμπάνα!
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Α΄ Βραβείο Κοτζιάπασιη Σταυριάνα τάξη Α΄
  Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-
  Α. Παναγίδη Παλαιομετόχου

Κατηγορία: Συγγραφή γραπτού κειμένου
Επιστολή: Ένας Κύπριος αγωνιστής γράφει στον Πατέρα του

Μύλοι, 13 Ιουνίου 1852

Αγαπημένε μου πατέρα,
Μόλις πήρα το γράμμα σου και το διάβασα με μεγά-

λη χαρά και ανυπομονησία. Ήθελα να μάθω τα νέα σας, 
να βεβαιωθώ ότι είστε όλοι καλά. Όπως καταλαβαίνεις 
η μακροχρόνια απουσία μου κι η απόσταση που μας χω-
ρίζει αυξάνει την έγνοια και την ανησυχία μου για σας! 
Είστε συνεχώς στη σκέψη, στην καρδιά και στις προσευ-
χές μου. Χαίρομαι που διαβάζω ότι είστε όλοι καλά αλλά 
λυπάμαι που η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκο-
λη για το νησί μας. Και εδώ όμως τα πράγματα δεν εί-
ναι καλυτέρα. Περνάμε πολύ δύσκολα. Το μόνο που μου 

Βραβευθέντα κείμενα τάξεων Λυκείου

δίνει δύναμη να συνεχίσω να αγωνίζομαι είναι η σκέψη 
ότι πολεμάω για τις πολυαγαπημένες μου πατρίδες την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Ότι πολεμάω για την ελευθε-
ρία όλων εσάς που λατρεύω. Τώρα που σου γραφώ πα-
τέρα μου, μόλις επέστρεψα από μια δύσκολη μάχη όπου 
πολεμήσαμε με όλη μας τη δύναμη τον πολυάριθμο και 
δυνατό στρατό των Αιγυπτίων. Ήταν μια άνιση μάχη κι 
όμως καταφέραμε να νικήσουμε! Είμαι χαρούμενος και 
ταυτόχρονα κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και βαθύ-
τατα λυπημένος. Μας βοήθησε ο Θεός να σώσουμε τους 
Μύλους! Να σημειώσουμε την πρώτη μεγάλη και σημα-
ντική μας νίκη! Αυτή η νίκη κατάφερε να αναπτερώσει 
τις ελπίδες μας και να μας δώσει δύναμη. Πλέον είμαι σί-
γουρος πως η πολυπόθητη ελευθερία δεν θα αργήσει να 
φανεί. Γι’ αυτό κυρίως ήθελα να σου γράψω απόψε. Για 
να σου μεταφέρω την πίστη μου ότι όλα θα πάνε καλά, 
ότι πλησιάζει η μέρα που θα τελειώσει ο αγώνας μας και 
που θα επιστρέψω νικητής στο νησί μας και στην αγκα-
λιά σας. Παράλληλα όμως ήθελα να μοιραστώ μαζί σου 
και τη θλίψη μου, τον πόνο που βαραίνει απόψε την καρ-
διά μου και δεν με αφήνει να χαρώ όσο θα ήθελα. Εδώ, 
στους Μύλους, ένα χωριό στον Μωριά έφτασα με 480  
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περίπου άλλους άντρες πριν δύο μέρες. Μαζί μας βρίσκο-
νται τρεις σπουδαίοι οπλαρχηγοί, ο Υψηλάντης που ορί-
στηκε αρχηγός μας, ο Μακρυγιάννης και ο Μαυρομιχάλης. 
Εγώ είμαι στην ομάδα του Μακρυγιάννη. Πολλές φορές 
πολεμώ δίπλα του. Μαθαίνω πολλά απ’ αυτόν. Είναι σπου-
δαίος δάσκαλος και πολύ καλός πολεμιστής.

Οι Μύλοι, πατέρα, είναι μια πολύ σημαντική περιο-
χή για μας. Εδώ υπάρχουν αποθήκες γεμάτες δημητρια-
κά. Απ’ εδώ μπορούμε να υπερασπιστούμε το Ναύπλιο. 
Έπρεπε να την προστατέψουμε, να την οχυρώσουμε. 
Γιατί ήταν ανοχύρωτη! Το πιστεύεις; Εμείς, με οδηγίες 
του Μακρυγιάννη οχυρώσαμε τους Μύλους. Μάλιστα 
κατά τη διάρκεια του χτισίματος των οχυρώσεων, μας 
επισκέφθηκε ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ. Επιθεώρησε τα 
έργα μας και είπε στον Μακρυγιάννη ότι οι θέσεις μας εί-
ναι αδύνατές. Ο Μακρυγιάννης τότε του απάντησε πως 
μπορεί να είναι αδύνατες οι θέσεις μας κι εμείς, είναι όμως 
δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει και ότι θα δείξου-
με την τύχη μας σ’ αυτές τις αδύνατες θέσεις. Και πράγ-
ματι σήμερα σ’ αυτές τις αδύνατες θέσεις πατέρα γράψα-
με ιστορία. Δίκαιο είχε ο Μακρυγιάννης! Όπως πάντα!

Σήμερα πατέρα ξημέρωσε μια δύσκολη μέρα για 
μας. Πρωί, πρωί έφθασε εδώ ο πανίσχυρος στρατός του 
Ιμπραήμ και μας αιφνιδίασε. Δεν τους περιμέναμε τόσο 
σύντομα. Για να καταλάβεις, το βράδυ οι φρουροί μας 

είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους και πήγαν για ύπνο. 
Ευτυχώς για άλλη μια φορά μας έσωσε ο Μακρυγιάννης 
και ο Μεγαλοδύναμος. Από θαύμα γλιτώσαμε! Όπως μας 
εξήγησε ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, δοξάζοντας τον Θεό, 
ενώ κοιμόταν δύο φορές είδε στον ύπνο του έναν άνθρω-
πο που τον πρόσταζε να σηκωθεί. Σηκώθηκε και με 50 πε-
ρίπου άντρες επιτέθηκε στους Αιγύπτιους. Σκότωσε αρ-
κετούς και τους ανάγκασε να αποσυρθούν. Αυτοί όμως 
ανασυγκροτήθηκαν και νωρίς το απόγευμα μας περικύ-
κλωσαν και μας επιτέθηκαν ξανά. Με μεγαλύτερη λύσ-
σα! Ήταν πολλοί, άγριοι και γεμάτοι μίσος! Δεν μπορού-
σαμε να τους αντιμετωπίσουμε πατέρα. Πολεμήσαμε με 
πείσμα, με όλη μας τη δύναμη αλλά τελικά αναγκαστή-
καμε να υποχωρήσουμε. Για λίγο βέβαια. Μετά μαζέψαμε 
τις δυνάμεις μας και αντεπιτεθήκαμε. Η μάχη ήταν άγρια 
και ο Μακρυγιάννης κινδύνευσε να αιχμαλωτιστεί. Με 
δυσκολία καταφέραμε να τον σώσουμε. Δυστυχώς όμως 
τραυματίστηκε στο δεξί χέρι. Δεν μας το είπε την ώρα 
της μάχης για να μην επηρεαστούμε. Τώρα μόλις το έμα-
θα κι εγώ. Πολεμούσα μαζί του, δίπλα του και δεν κατά-
λαβα τίποτα.

Τώρα, το βράδυ, οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν ότι δεν μπο-
ρούν να μας νικήσουν και αποσύρθηκαν. Έμαθα ότι είχαν 
50 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες. Εμείς είχαμε 
4 νεκρούς και 5 τραυματίες. Δυστυχώς όμως πατέρα μου, 
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ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο συμπατριώτης μας  
ο Μιχάλης Κυπραίος που πληγώθηκε βαριά πολεμώντας 
μαζί μας, δίπλα στον Μακρυγιάννη. Δεν τα κατάφερε 
όμως. Ξεψύχησε λίγο αργότερα. Ο Μακρυγιάννης λυπή-
θηκε πολύ. Πρώτη φορά τον είδα να δακρύζει. «Πέθανε 
ένας καλός και γενναίος πατριώτης» είπε και σκούπισε 
τα δάκρυά του.

Όπως καταλαβαίνεις πατέρα μου, λυπήθηκα κι εγώ 
πολύ! Η καρδιά μου μαύρισε! Γι αυτό σου είπα ότι σήμερα 
είμαι χαρούμενος αλλά συνάμα και πολύ λυπημένος. Ο 
Μιχάλης ήταν στην ομάδα μου. Μαζί τρώγαμε, μαζί κοι-
μόμασταν. Πολλές φορές το απόγευμα καθόμασταν μαζί 
και θυμόμασταν την Κύπρο μας. Μιλούσαμε για σας, για 
τα όνειρα μας, για την ελευθερία. Ήταν σαν αδελφός μου. 
Μου θύμιζε την πατρίδα, την Κύπρο μας. Για τον Μιχάλη 
σου έγραψα σε προηγούμενη επιστολή μου. Θυμάσαι; 
Ήρθε στην επαναστατημένη Ελλάδα από την αρχή του 
αγώνα και εντάχθηκε στην ομάδα του Μακρυγιάννη. 
Εδώ τον γνώρισα. Τον θαύμαζα πολύ! Ήταν πολύ γενναί-
ος. Ήθελα να του μοιάσω. Τον περασμένο Απρίλιο απέ-
δειξε σε όλους μας ότι είναι παλληκάρι κι ότι δε φοβά-
ται τίποτα. Θυμάμαι ότι τότε ήμασταν όλοι, μαζί με τον 
Μακρυγιάννη, αποκλεισμένοι στο Νεόκαστρο, που το 
πολιορκούσε και πάλι ο Ιμπραήμ. Στον κόλπο της πόλης 

βρισκόταν ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο, αλλά δεν μπο-
ρούσαμε να το πλησιάσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια. 
Για να επικοινωνήσουμε μαζί του, έπρεπε κάποιος από 
εμάς να κολυμπήσει μέχρι εκεί. Ο Μακρυγιάννης ανέθε-
σε τη δύσκολη αυτή αποστολή στον Μιχάλη. Μια απο-
στολή καθαρή αυτοκτονία. Το αντιλαμβάνεσαι πατέρα; 
Έπρεπε να κολυμπήσει το βράδυ ανάμεσα σε τουρκικά 
πλοία για να φθάσει στο αγγλικό καράβι και να μεταφέ-
ρει το μήνυμα μας. Ο Μιχάλης δέχτηκε πρόθυμα! Έπεσε 
στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά. Οι Αιγύπτιοι τον 
αντιλήφθηκαν βέβαια και έβαλαν τα καράβια τους να τον 
κυνηγούν όλη τη νύκτα. Αυτός όμως κατόρθωσε να φθά-
σει στο καράβι και να δώσει το μήνυμά μας. Έτσι, λίγο 
μετά, έφτασαν τρία πλοία, ένα αυστριακό, ένα γαλλικό 
και ένα αγγλικό και μας έσωσαν. Για την ακρίβεια είναι η 
γενναιότητα του Κυπραίου, έτσι τον φώναζαν όλοι, που 
μας έσωσε. Αυτός μας έδωσε τη δυνατότητα να ζήσου-
με και να χαρούμε τη σημερινή μεγάλη μας επιτυχία. Ό 
ίδιος όμως, πολυαγαπημένε μου πατέρα, δεν τα κατάφε-
ρε αυτή τη φορά, δεν πρόλαβε να χάρει την επιτυχία μας. 
Ξεψύχησε πριν λίγο αφού πολέμησε για άλλη μια φορά 
με γενναιότητα και αυταπάρνηση. Λυπάμαι πολύ, η καρ-
διά μου σπαράζει αλλά είμαι σίγουρος ότι η θυσία του δεν 
θα πάει χαμένη. Δεν μπορεί να πάει χαμένη.
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Αυτά είναι τα νέα μου. Λυπάμαι αν σας στεναχώρη-
σα αλλά είχα ανάγκη να τα πω, να τα βγάλω από μέσα 
μου. Δεν θέλω να σας φορτώνω και με τα δικά μου προ-
βλήματα. Ξέρω ότι φτάνουν και περισσεύουν τα δικά σας. 
Μου γράφετε ότι δεν αντέχετε άλλο να σκύβετε το κεφά-
λι στους Τούρκους κι ότι δύσκολα τα καταφέρνετε με το 
χαράτσι και τον φόρο της δεκάτης. Το ξέρω πατέρα μου. 
Το ξέρω ότι δύσκολά τα καταφέρνετε, ότι δύσκολα επι-
βιώνετε Παμ’ όλα αυτά συνεχίζετε να στέλνετε χρήμα-
τα για την επανάσταση του γένους. Για να στηρίξετε την 
πολυβασανισμένη μητέρα και να βοηθήσετε όλους εμάς 
που πολεμάμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ!

Έχει κι όλας τέσσερα χρόνια που είμαι μακριά σας, 
που πολεμώ. Μετά τις σφαγές του Κιουτσούκ Μεχμέτ στη 
Λευκωσία, τον Ιούλιο 1821, δεν άντεχα άλλο! Πνιγόμουν! 
Το έβλεπες, το ήξερες. Ο Αρχιεπίσκοπός μας ήταν νεκρός, 
απαγχονισμένος. Κάθε ιδέα για επανάσταση στο νησί 
μας εγκαταλείφθηκε. Πολλοί άντρες μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας έφυγαν από το νησί μας και ήρθαν εδώ, στην 
επαναστατημένη Ελλάδα. Εγώ δε θα μπορούσα να μείνω 
έξω από όλη αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε έτσι με με-
γάλωσες... Να κοιτάζω μπροστά, να μην κάνω ποτέ βή-
ματα προς τα πίσω...

Δεν μετανιώνω που τους ακολούθησα, που ακολού-
θησα τα ιδανικά και τις αξίες μου. Αλήθεια, θυμάσαι τη 
μέρα που έφευγα αγαπημένε μου πατέρα; Μου έδωσες την 
ευχή σου και ό,τι χρήματα είχαμε στο σπίτι να τα φέρω 
εδώ. «Για την ελευθερία της πατρίδας μας» μου είπες και 
δάκρυσες. «Είμαι σίγουρος ότι θα νικήσετε και ότι μετά 
θα `ρθει κι σειρά του δικού μας νησιού, της Κύπρου μας». 
Τώρα πατέρα είμαι κι εγώ σίγουρος. Η μέρα της ελευθε-
ρίας μας πλησιάζει. Οι θυσίες τόσων αντρών, όπως και 
του Μιχάλη, δεν θα πάνε χαμένες. Σύντομα θα απαλλα-
γούμε από τον οθωμανικό ζυγό. Σύντομα θα ανταμώσου-
με ξανά αλλά πλέον θα είμαστε ελεύθεροι! Θα ορίζουμε 
την πατρίδα, τη ζωή και το μέλλον μας.

Περιμένω νέα σας! Καλή αντάμωση!

Σας ασπάζομαι,
Ο γιος σας

19705
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Β΄ Βραβείο Στυλλή Μαρία τάξη Β΄
  Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-
  Α. Παναγίδη Παλαιομετόχου

Κατηγορία: Επιστολή του Δημήτρη Υψηλάντη στον αδελφό 
του Αλέξανδρο Υψηλάντη

20 Ιανουαρίου 1828

Πολυαγαπημένε μου αδελφέ σε χαιρετώ,
Έχει αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Σήμερα όμως πήρα 

την απόφαση να σου γράψω. Έστω κι αργά ... Ελπίζω να με 
συγχωρέσεις για την καθυστέρηση. Ξέρεις καλύτερα από 
τον καθένα πως οι συνθήκες είναι δύσκολες και πως δε 
μας επιτρέπουν συχνή επικοινωνία. Ευτυχώς όμως, αδελ-
φέ μου, μετά από τόσα χρονιά και τόσες θυσίες, βλέπω 
το τέλος του αγώνα μας να πλησιάζει. Το νιώθω πως θα 
δικαιωθούμε. Θέλω να δικαιωθούμε. Πρέπει να δικαιω-
θούμε! Το οφείλουμε στους νεκρούς μας, το οφείλουμε 
στις κατοπινές γενιές μα πάνω από όλα στον εαυτό μας!

Αδελφέ μου, σου ορκίζομαι ότι δε θα εγκαταλείψω 
τον αγώνα. Δεν αντέχω να ξαναδώ τη γη μας και τους 
ανθρώπους της να υποφέρουν. Αισθάνομαι όμως ότι εί-

μαστε πολύ κοντά στο τέλος. Βλέπω ήδη την ελευθερία 
να πλησιάζει. Πόσους συμπολεμιστές αποχαιρετήσαμε σ’ 
αυτήν μας τη μάχη; Ποιον να πρωτοθυμηθώ; Τον Διάκο; 
Τον Ανδρούτσο; Τον Καραϊσκάκη; Ή εσένα πολυαγαπη-
μένε μου αδελφέ; Και τι να πρωτοθυμηθώ από τον καθέ-
να σας; Από πού να αρχίσω; Από το θάρρος και τη γεν-
ναιότητα σας; Από τον τρόπο που αψηφήσατε τον θάνα-
το; Από τον τρόπο που χαράξατε το όνομα σας στην ελ-
ληνική ιστορία; Και εσένα αδελφέ πώς να σε πρωτοθυ-
μηθώ; Ως μωρό; Ως έφηβο; Ως υπολοχαγό; Ως ήρωα; Ως 
ήρωα βέβαια! Στην καρδιά και στο μυαλό μου θα μείνεις 
για πάντα ως ήρωας. Γιατί είσαι ήρωας! Ο μεγάλος μου 
αδελφός είναι ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, ο αρχη-
γός της επανάστασης του γένους μας, ο δικός μου ήρωας!

Από εσένα αγαπημένε μου αδελφέ αντλώ δύναμη και 
θάρρος. Από εσένα εμπνέομαι. Θυμάμαι και θα συνεχί-
σω να θυμάμαι, για όσο καιρό μου απομένει, τη μεγάλη 
αγάπη που έτρεφες για την πατρίδα και το πάθος με το 
οποίο μιλούσες για την απελευθέρωσή της. Ο φόβος του 
θανάτου δε σε εμπόδισε ποτέ. Πήγες στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες και προσπάθησες το ακατόρθωτο! Να νικήσεις 
τους ισχυρούς Οθωμανούς! Μαζί σου είχες εθελοντές ακό-
μη και από τη μικρή Κύπρο. Την Κύπρο που ανταποκρί-
θηκε αμέσως στο κάλεσμα σου για χρηματική ενίσχυση 
του αγώνα. Εσύ ο ίδιος ζήτησες με επιστολή σου, χρησι-
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μοποιώντας συνθηματική γλώσσα, από τον αρχιεπίσκο-
πο Κυπριανό, συνεισφορά για την «έναρξη του Σχολείου» 
στην Πελοπόννησο, και αυτή ήρθε όσο πιο γρήγορα το 
επέτρεπαν οι συνθήκες. Και τι δεν πρόσφεραν οι Κύπριοι 
αδελφοί μας στον αγώνα μας; Ξέρεις ότι μαζί μας ενώ-
θηκαν και πολέμησαν χίλιοι περίπου Κύπριοι στρατιώ-
τες; Αξιοθαύμαστος αριθμός για ένα τόσο μικρό νησί.

Γιατί θυμήθηκα σήμερα τον θαυμασμό που έτρε-
φες για τους Κύπριους που σε ακολούθησαν; Γιατί σή-
μερα, πριν μάθω το μαντάτο που μαύρισε τη ψυχή μου, 
ένας Κύπριος με έσωσε από σίγουρο θάνατο. Φαντάσου! 
Κινδύνεψα να πεθάνω κι εγώ σήμερα! Με είχαν περικυ-
κλώσει οι εχθροί και δεν θα κατάφερνα να ξεφύγω αν δεν 
εμφανιζόταν ο Χρίστος Μιχαήλου, ένας Κύπριος. Αυτός 
με βοήθησε να γλιτώσω! Τότε θυμήθηκα τον θαυμασμό 
που έτρεφες κι εσύ για τους Κύπριους αδελφούς μας. 
Θυμήθηκα πόσο εκτιμούσες τη συνεισφορά της Κύπρου 
στην επαναστατική μας προσπάθεια. Εκείνη την ώρα, την 
ώρα που κατάλαβα ότι ένας Κύπριος με έσωσε από σίγου-
ρο θάνατο, αυτό το τόσο μικρό νησί πήρε μυθικές δια-
στάσεις μέσα μου, ριζώθηκε για τα καλά στην καρδιά μου.

Τότε ήρθαν στη μνήμη μου κι άλλα παραδείγματα 
Κυπρίων που έδειξαν γενναιότητα την ώρα της μάχης. 
Θυμήθηκα τον Μιχαήλ τον Κυπραίο που έφερε εις πέ-
ρας μια πολύ επικίνδυνη αποστολή. Εγώ δεν έλαβαν μέ-

ρος σ’ εκείνη τη μάχη αλλά είναι μια από τις ιστορίες που 
διηγούμαστε συχνά όταν μαζευόμαστε για να τιμήσουμε 
τους νεκρούς μιας μάχης. Η κάθε μια απ’ αυτές τις ιστο-
ρίες μένει στο μυαλό μου επειδή έχει κάτι το μοναδικό. 
Αυτή όμως δεν έμεινε απλώς στο μυαλό μου μα χαράχτηκε 
και στην καρδιά μου. Την ακούω κι ανατριχιάζω σύγκορ-
μος! Άκου αδελφέ, ήταν Απρίλιος του 1825 στο φρούριο 
του Νεόκαστρου και οι Έλληνες στρατιώτες περικυκλώ-
θηκαν από τουρκικά καράβια. Μόνος τρόπος διάσωσής 
τους ήταν να μεταφερθεί μήνυμα κινδύνου στο αγγλικό 
καράβι, που βρισκόταν καμιά πενηνταριά λεύγες μακριά 
τους. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μ’ αυτό ήταν το 
κολύμπι. Το ακούει, λένε, ο Μιχαήλ, και προσφέρεται να 
πάει αυτός. Κολύμπι γνωρίζεις; Τον ρωτάνε. Στην Κύπρο 
γεννήθηκα, απαιτείται η γνώση του, απαντάει εκείνος 
και δίχως άλλη κουβέντα, πηδά στη θάλασσα και αρχί-
ζει να κολυμπά. Λίγες λεύγες μακριά τον αντιλαμβάνο-
νται οι εχθροί κι αρχίζουν να τον πυροβολούν στο νερό. 
Οι έγκλειστοι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη την 
ανάσα. Αναπνοή παίρνουν μόνο όταν τα σχοινιά του αγ-
γλικού πλοίου τον ανεβάζουν πάνω. Ο Μιχαήλ ξεγλιστρά 
από τους εχθρούς σαν χέλι και μεταφέρει το μήνυμα. Σε 
λίγο τρία καράβια σώζουν τους Έλληνες πολεμιστές.

Όταν την άκουσα την ιστορία, ένιωσα την ανάγκη να 
γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο και ευτυχώς τα κατάφερα.  
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Πολεμήσαμε μαζί στους Μύλους, στη τελευταία μάχη του 
Μιχαήλ. Σ’ αυτή τη μάχη πέθανε. Τον τιμήσαμε όπως του 
άξιζε. Σαν έναν ήρωα που πολεμούσε για τη μητέρα πα-
τρίδα και συγχρόνως για τη γη που τον γέννησε. Τον τι-
μήσαμε διπλά!

Για να πω την αλήθεια, εγώ από σένα έμαθα πως 
ανάμεσα μας πολεμούν και Κύπριοι στρατιώτες. Εσύ βέ-
βαια, σίγουρα γνώριζες εξ αρχής τη συμμετοχή τους. 
Φαντάζομαι όμως πως όπως εμένα θα υπάρχουν πολλοί. 
Και είναι κρίμα και άδικο να μην τιμούμε ισότιμα όλους 
τους στρατιώτες που έδωσαν το παρόν τους στο κάλε-
σμα της πατρίδας. Για αυτό σου υπόσχομαι ότι όταν απε-
λευθερωθεί η πατρίδα θα προσπαθήσω να εντοπίσω και 
να τιμήσω όλους τους στρατιώτες και ειδικότερα τους 
Κύπριους. Όχι μόνο για να αναγνωριστούν και να τιμη-
θούν όπως πρέπει, μα και για σένα αδελφέ μου. Για να 
σε τιμήσω και να κρατήσω ζωντανή την ανάμνηση σου, 
εκτός αν δεν θελήσεις να με πάρεις μαζί σου πριν δω ελεύ-
θερη την πατρίδα.

Ξέρεις τι παραμένει για μένα μυστήριο ακόμη, αδελ-
φέ μου; Ο λόγος που οι Κύπριοι δεν έχουν επαναστατήσει 
ακόμη. Επειδή δε γνωρίζουν από όπλα και στρατό; Αυτό 
όμως δεν τους εμπόδισε να πολεμάνε μαζί μας. Μόνος 
στόχος τους είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας και η 
ένωση τους με εμάς. Τι τους εμποδίζει λοιπόν;

Αγαπημένε μου αδελφέ, γνωρίζεις πολύ καλά τι θα 
πει να τρέχει ελληνικό αίμα στις φλέβες σου. Είμαι σίγου-
ρος ότι όση δύναμη κι αν έχουν οι Τούρκοι εμείς έχου-
με δύο πράγματα που δεν θα μπορέσουν να μας πάρουν 
ποτέ, το ελληνικό αίμα και την ιστορία μας. Αυτά τα δύο 
είναι που μας κρατούνε ζωντανούς, που μας σηκώνουν 
στα πόδια μας. Γιατί ο Έλληνας δε σκλαβώνετε. Γιατί ο 
Έλληνας ζητάει ελευθερία. Γιατί τα ελληνικά κύτταρα 
έχουν την τάση να αντιστέκονται και στο τέλος, να απο-
βάλλουν την αδικία, με κάθε κόστος. Γιατί ο Έλληνας ζει 
μόνο με δικαιοσύνη. Γιατί ο Έλληνας αντιπροσωπεύει τη 
δικαιοσύνη και η Ελλάδα, όπως έμαθα από εσένα αδελ-
φέ μου είναι η δικαιοσύνη. Καλό ταξίδι και καλή αντά-
μωση αδελφέ μου!

Ο μικρός σου αδελφός,  
Δημήτρης Υψηλάντης

54735
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Γ΄ Βραβείο Χριστοφόρου Παναγιώτα τάξη Β΄
  Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας

Επιστολή

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2021

Αγαπημένη Μαριάμ,
Γράφω μετά από πολύ καιρό εξαιτίας ενός γεγονότος 

που μετά από διακόσια χρόνια ακόμα μου φέρνει δάκρυα 
υπερηφάνειας στα μάτια ως Ελληνίδα. Το έθνος μας φέ-
τος γιορτάζει δυο αιώνες από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Νιώθω πως αυτή η επιστολή δεν 
φτάνει για να εκφράσω τα βαθύτερα μου συναισθήματα 
για τους εθνικούς μας ευεργέτες που ο κόσμος τους έλε-
γε τρελούς». Νιώθω ευάλωτη και βαθιά συγκινημένη, 
για αυτό εναποθέτω τα αισθήματα μου και τους στοχα-
σμούς μου σε αυτή την κόλλα χαρτί. Ο παραλήπτης είσαι 
εσύ γιατί πέρα από το γεγονός ότι τα δόγματα μας δια-
φέρουν, η αγάπη για την πατρίδα και για τον Θεό υπερ-
νικά όλους τους φραγμούς και τα εμπόδια του κόσμου. 
Έπειτα, ως Έλληνες της Κύπρου πρέπει να είμαστε συγκι-
νημένοι για τη συμβολή των Κυπρίων στην επανάστα-

ση και ειδικότερα της εκκλησίας, αφού μας διακατείχε ο 
ίδιος πόθος για να δούμε τη γαλανόλευκη σημαία να κυ-
ματίζει υπερήφανα.

Κατά πρώτο λόγο, γίνεται αναφορά για συμμετο-
χή χιλίων περίπου Κυπρίων στον αγώνα, με τους περισ-
σότερους να δωρίζουν τη ζωή τους στο όνομα της μητέ-
ρας Ελλάδας. Ακολούθως, πολύ περισσότεροι ήταν αυ-
τοί που υπέστησαν το βαρύ τίμημα των αντιποίνων που 
διέπρατταν οι αιμοβόροι Οθωμανοί Τούρκοι, αφού θο-
ρυβούμενοι μόνο και μόνο στην ιδέα μιας επανάστασης 
από τους Κυπρίους διέρχονταν σε πραγματικά ανήθικες 
πράξεις. Την στιγμή που ξέσπασε η επανάσταση στον ελ-
λαδικό χώρο ο Σουλτάνος διέταξε να αφοπλιστούν όλοι 
οι Έλληνες της Κύπρου, πράγμα που έπραξαν με σκοπό 
να κατευνάσουν τις υποψίες.

Οι θηριωδίες συνεχίστηκαν στο νησί με πρωταρχικό 
στόχο την κάμψη του εθνικού φρονήματος τον Κυπρίων. 
Οι Κύπριοι δεν υπολόγιζαν βασανιστήρια, σφαγές και λεη-
λασίες όταν η Ελλάδα πολεμούσε ωσάν λιοντάρι να κατα-
κτήσει το ευλογημένο αγαθό της ελευθερίας. Αγέρωχη και 
γενναία μορφή αποτέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος 
Θησεύς που δεν έκανε πίσω μπροστά στις βίαιες και γε-
μάτες μίσος απειλές των Τούρκων και επιχείρησε με επα-
ναστατικά φυλλάδια να ξεσηκώσει τους κάτοικους της 
Λάρνακας για μία εξέγερση σε κυπριακό έδαφος. Η δίψα 



74

του για λευτεριά ήταν τόσο μεγάλη που δεν έμεινε μόνο 
στις προκηρύξεις, οι οποίες δυστυχώς σκέπασαν με ένα σε-
ντόνι από αίμα το νησί. Μετέβηκε αργότερα στην Ελλάδα 
και πολέμησε γενναία ενάντια στον τουρκικό ζυγό.

Μια άλλη ιστορική μορφή στον αγώνα αποτελεί ο 
στρατηγός Χατζηπέτρος. Συγκροτώντας μία ομάδα αν-
δρών, οργάνωσε τη φάλαγγα των Κυπρίων. Η φάλαγ-
γα των Κυπρίων πολέμησε γενναία σε διάφορες μάχες 
ατενίζοντας τη δική τους σημαία. Λευκή με ένα μπλε 
σταυρό στη μέση και στο ένα τεταρτημόριο να γράφει 
«Σημαία ελληνική πατρίς Κύπρου». Εκατό τριάντα θαρ-
ραλέοι Κύπριοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ψελλί-
ζοντας τη λέξη ελευθερία στα χείλη τους στη μάχη των 
Αθηνών, ενώ ένας ακόμα μεγάλος αριθμός Φαλαγγιτών 
πέθανε κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο στρατηγός 
Χατζηπέτρου δείχνοντας τα παράσημα στη στολή του, 
έλεγε «Αυτά μου τα ‘δωκεν ο ηρωισμός και η παλικαριά 
των Κυπρίων Φαλαγγιτών».

Επιπροσθέτως, διαβάζοντας αποσπάσματα από τα 
απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, εντόπισα έναν 
αφανή Κύπριο ήρωα που μου κίνησε το ενδιαφέρον και 
θα ήθελα να τον μοιραστώ μαζί σου. Ήταν Απρίλιος του 
1825, όταν ξεκίνησε τούρκικη πολιορκία με τους στρα-
τιώτες του Μακρυγιάννη να βρίσκονται κλεισμένοι στο 
Φρούριο του Νεόκαστρου. Ένα πολεμικό, αγγλικό πλοίο 

ήταν κοντά στον κόλπο της πόλης χαρίζοντας ένα τόνο 
αισιοδοξίας στους αγωνιστές. Το πρόβλημα που παρου-
σιάστηκε ήταν ότι ήταν αδύνατο να ζητήσουν βοήθεια 
εάν δεν κολυμπούσε κάποιος μέχρι το πολεμικό πλοίο. 
Ο γενναίος Μιχάλης, χωρίς δεύτερη σκέψη, βούτηξε στη 
θάλασσα καταφέρνοντας με επιτυχία να δώσει το μήνυ-
μα, σώζοντας έτσι τις ζωές των αγωνιστών που ήταν κλει-
σμένοι στο κάστρο.

Η ηρωική αυτή μορφή άφησε την τελευταία της πνοή 
στην μάχη των Μύλων, την σπουδαιότερη μάχη της επα-
νάστασης. Οι Μύλοι, υπήρξαν μία από τις πιο σημαντικές 
περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς τροφοδοτούσαν και 
παρείχαν νερό στο Ναύπλιο. Στην μάχη αυτή πήραν μέρος 
αθάνατες φιγούρες όπως ο Υψηλάντης, ο Μακρυγιάννης 
και διάφοροι Φιλέλληνες με στόχο να αντιμετωπίσουν 
τους στρατιώτες του Ιμπραήμ. Μετά από σκληρή μάχη οι 
Αιγύπτιοι κατάφεραν να περάσουν τα οχυρωμένα τείχη 
της πόλης και να αρχίσει μια σημαντική μάχη. Σε αυτήν 
την μάχη οι Έλληνες μετρούν επτά απώλειες, μία από αυ-
τές ο Μιχάλης ο Κύπριος, ο οποίος κατάφερε να εμφανίσει 
δάκρυα περηφάνειας στα μάτια μου, δεν σου το κρύβω.

Δεν δύναμαι τούτες τις άγιες μέρες που τριγυρίζει 
στο μυαλό μου το σημαντικότερο γεγονός της νεοελλη-
νικής ιστορίας, να μην τιμήσω με την ενθύμηση μου τον 
εθνομάρτυρα και φιλόπατρη Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.  
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Η αθάνατη ιδέα της ρωμιοσύνης κυλούσε στις φλέβες 
του όπως και η αγάπη του για τον θεό. Υπερέβη την ιδέα 
του θανάτου και παρέμεινε ακλόνητος μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή να προτάσσει το ανάστημα του στον κατα-
κτητή. Ακόμη, αγαπούσε ακόμη και τους εχθρούς του 
θέτοντας ως ύψιστο ιδανικό τον ελληνισμό και τη βασι-
λεία του Θεού. Στη διαταγή του Σουλτάνου για αφοπλι-
σμό, εμψύχωσε τον λαό λέγοντας «δώστε τα όπλα σας 
στους Τούρκους και μην φοβάστε. Δεν γίνεστε υπόδου-
λοι, αν δεν έχετε όπλα. Γίνεστε υπόδουλοι, αν δεν είσθε 
ελεύθεροι άνθρωποι».

Δεν τον ένοιαζαν τα όπλα παρά μόνο η παιδεία. 
Καλούσε συνεχώς τους Κυπρίους να μορφώσουν τα παι-
διά τους. Το πρώτο του ανδραγάθημα ήταν η οικοδόμη-
ση ενός σχολείου, αφού πίστευε πως η Κύπρος τύγχανε 
της ελλείψεως από ελληνικά μαθήματα τα οποία στολί-
ζουν τον ανθρώπινο νου. Ακόμη, υπογράμμιζε πως η γνώ-
ση της ιστορίας και Θεολογίας θα οδηγούσε στην άνθη-
ση της δίψας για ρωμιοσύνη και ελευθερία. Η ελευθερία 
δεν σημαίνει ελεύθερη χώρα χωρίς κατακτητή και δυνά-
στη, αλλά πνευματική διαύγεια και ευημερία. Αυτό απο-
τελούσε τη φιλοσοφία του απέναντι στο εθνικό ζήτημα.

Αναντίρρητα, ο Αρχιεπίσκοπος μελετούσε την κάθε 
του κίνηση προσεκτικά και ήταν προνοητικός. Όταν ξέ-
σπασε η επανάσταση δε παρασύρθηκε από την δίψα του 

για ελευθερία αλλά συνεσταλμένος όπως πάντα, μέτρη-
σε τις πιθανότητες που είχε το νησί για να διαπράξει μία 
τόσο τολμηρή ενέργεια όσο αυτή των Ελλήνων. Με κα-
θαρό νου και προσπαθώντας να μην δοθεί στην λαχτάρα 
του για ελευθερία, έκρινε πως οι Κύπριοι δεν ήταν έτοιμοι 
για μια εξέγερση. Οι γύρω περιοχές ήταν υπό τουρκική 
κυριαρχία έτοιμες σαν αγρίμια να τρέξουν και να κατα-
στείλουν με αίμα οποιαδήποτε εξέγερση. Σαν καλός ποι-
μένας όφειλε να προστατεύσει τον λαό του και να μην τον 
εκθέσει σε περισσότερα δεινά από όσα βρισκόταν ήδη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ίσως ήταν μυημένος 
στη Φιλική Εταιρεία, διότι ήταν ενήμερος για τα σχέδια 
των Φιλικών και πρόθυμος να στηρίξει την επανάσταση 
με χρήματα και εφόδια. Υπάρχουν πολλά καταγεγραμμέ-
να δρομολόγια ελληνικών πλοίων κατά την διάρκεια την 
επανάστασης και γίνεται λόγος πιο συγκεκριμένα για ένα. 
Τον Οκτώβριο του 1821 ο ναύαρχος Κανάρης έφτασε στο 
νησί με σκοπό να προμηθευτεί έμψυχο και άψυχο υλικό 
όπως χρήματα και τρόφιμα. Πράγματι, με πόση τόλμη 
και θάρρος ήταν οπλισμένος για να συμβάλλει στην ελ-
ληνική επανάσταση κάτω κυριολεκτικά από το άγρυπνο 
βλέμμα των Τούρκων;

Λόγω της επαναστατικής του δράσης και διάθεσης 
στο νησί οι Τούρκοι θέλησαν να τον σκοτώσουν φοβερί-
ζοντας με αυτό τον τρόπο του υπόλοιπους Κύπριους που 
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επιδίδονταν σε παρόμοιες δραστηριότητες, αλλά και να 
καταπνίξουν κάθε σκέψη για μίμηση των βημάτων της 
Ελλάδας. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν φοβόταν τον θάνατο, συ-
γκεκριμένα είχε την ευκαιρία να ξεφύγει μετά την ειδο-
ποίηση του Τουρκοκύπριου φίλου του Κκιόρογλου, αλλά 
αυτός ήθελε να πεθάνει σαν πραγματικός Ρωμιός για να 
προστατεύσει τον λαό του. Πρόδηλα, στις 9 Ιουλίου του 
1821 υλοποίησαν τα αιμοδιψή σχέδια τους. Απαγχόνισαν 
τον αρχιεπίσκοπο στην Λευκωσία, καθώς και τον αρχι-
διάκονο Μελέτιο, και αποκεφάλισαν τους μητροπολίτες 
Πάφου, Κηρυνείας και Κιτίου.

Οι Τούρκοι δεν στάθηκαν στον απαγχονισμό των 
επισκόπων. Την επόμενη μέρα στάλθηκαν πλοία από τη 
Συρία και Αίγυπτο τα οποία αποβίβασαν στρατιώτες που 
διέτρεξαν το νησί και κατέσφαξαν Κύπριους με φιλελληνι-
κά αισθήματα. Εκτιμάται ότι σφαγιάστηκαν ως αντίποινα 
δυο χιλιάδες Κύπριοι. Η δάδα της αγάπης των Κυπρίων 
για την Ελλάδα, δεν έσβησε ποτέ, αλλά μεγάλωνε, θή-
ριευε και κυνηγούσε την ελευθερία, επιβεβαιώνοντας τα 
λόγια του Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού «η ρωμιοσύνη εν να 
χαθεί όντας ο κόσμος λείψει.» Τελικά, η ελληνική επανά-
σταση τελειώνει στις 3 Φεβρουαρίου 1830 με την υπο-
γραφή του πρωτοκόλλου από τις μεγάλες δυνάμεις με 
το οποίο ανακηρύσσεται το ελληνικό, ανεξάρτητο κρά-

τος. Η ιστορία έχει το χάρισμα όμως να επαναλαμβάνε-
ται και να δοκιμάζει την ετοιμότητα των νέων γενιών. Η 
Κύπρος επιβάλλεται και καλείται να μιμηθεί τις ηρωικές 
μορφές που ζούσαν και ανέπνεαν για την ελευθερία της 
Ελλάδας. Η πρόνοια του θεού μας δώρισε το δώρο της 
γνώσης της ιστορίας, ώστε να καλλιεργείται εθνική ταυ-
τότητα και συνείδηση με σκοπό την αποφυγή παρόμοι-
ων λαθών. Η τόλμη των ηρώων αλλά και η εκκλησία δί-
νουν το έναυσμα στη νέα γενιά να αντιταχθεί και να αντι-
σταθεί στον ίδιο κατακτητή μετά από διακόσια χρόνια.

Συνοψίζοντας, αποστέλλω αυτήν επιστολή σε εσέ-
να, αφού η νέα γενιά οφείλει να διορθώσει τα λάθη του 
παρελθόντος. Ενωμένος όλος ο χριστιανικός πληθυσμός, 
χωρίς φιλονικίες και έχθρες που μετρούν αιώνες πριν, 
καλλιεργώντας το αίσθημα της αγάπης για τον Θεό και 
την πατρίδα μπορούμε να ατενίσουμε μία πατρίδα ελεύ-
θερη, μια πατρίδα ενωμένη και προικισμέν Κλείνω με την 
ελπίδα ότι ποτέ κανείς δεν θα ξεχάσει αυτούς τους ήρω-
ες και ότι την επόμενη φορά η διεύθυνση του αποστο-
λέα δεν θα γράφει Λευκωσία αλλά ένα από τα κατεχό-
μενα χωριά μας!

Σε χαιρετώ,
Μια νέα που αγαπάει τον τόπο της



77

Κοπή βασιλόπιτας του προσωπικού της Ιεράς μας 
Μητροπόλεως

Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα της έκοψε η Ιερά 
Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής το πρωί της 7ης Ια-
νουαρίου 2021 στο Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εκκλησιαστικα δρωμενα

Στη σύντομη ομιλία του ο Πανιερώτατος, ευχαρίστη-
σε το προσωπικό που εργάζεται και προσφέρει τις υπηρε-
σίες του για τη διοικητική λειτουργία της Μητροπόλεως 
και ευχήθηκε η φετινή χρονιά να είναι πιο καλή από το 
2020. Ευχήθηκε σε όλους καλή και ευλογημένη νέα χρο-
νιά με υγεία και πνευματική δύναμη για να ανταπεξερχό-
μαστε στις δυσκολίες της καθημερινότητας και στις δο-
κιμασίες της ζωής.
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2ο ετήσιο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Σισανίου 
και Σιατίστης Παύλου 

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 τελέστηκε το 2ο 
ετήσιο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σισα-
νίου και Σιατίστης κυρού Παύλου, στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά.

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συμπα-
ραστατούμενος από κληρικούς της Μητροπόλεώς του.

Στην σύντομη ομιλία του ο Πανιερώτατος αναφέρθη-
κε στις αρετές που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην 
προς Γαλάτας επιστολή “αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυ-
μία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια”, 
οι οποίες απηχούν στο πρόσωπο του μακαριστού Μητρο-

πολίτου Παύλου. Ο Πανιερώτατος ανέφερε το εξής: “είχα 
το προνόμιο, πριν την αιφνίδια κοίμησή του, να γνωρίσω 
προσωπικά και να ωφεληθώ από την οσία ζωή και ποι-
μαντορία του”. Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος ανέφερε 
πως, ο μακαριστός Ιεράρχης ως θεολόγος, συγγραφέας, 
αρθρογράφος και ιεροκήρυκας, υπήρξε σταθερός και ει-
λικρινής στις αρχές του, χωρίς συμβιβασμούς και ωραιο-
ποιήσεις. Υπήρξε αυστηρός με την αδικία, την απιστία και 
την αμαρτία σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, γε-
γονός που του δημιουργούσε πολλές φορές προβλήματα.

Τέλος, ανέφερε ότι ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύ-
λος ήταν ένας Επίσκοπος αγάπης και θυσίας. Θα βρίσκε-
ται πάντα στις καρδιές μας, ως ένας πνευματικός βηματο-
δότης ποιμαντικού ήθους. Ας είναι αιωνία αυτού η μνήμη.  
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Ο Μητροπολίτης Ταμασού στην ενθρόνιση του νέου 
Ηγουμένου της Μονής Σταυροβουνίου

Ο Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Ταμασού και Ορεινής 
κ. Ησαΐας την Κυριακή της 
Απόκρεω, 7 Μαρτίου 2021, 
συμπροσευχήθηκε κατά τη 
διάρκεια της Θείας Λειτουρ-
γίας στο Καθολικό της Μονής 
Σταυροβουνίου. Στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας τελέστηκε 
η ενθρόνιση του νέου Ηγου-
μένου της Μονής, Αρχιμαν-
δρίτου Διονυσίου του Γ΄.

Προ της ενθρονίσεως τελέστηκε Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο, στο οποίο προεξήρχε ο Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος συμπαραστατούμενος από 
τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρ-
νάβα, ο οποίος ήταν μέλος της αδελφότητας της Μονής, 
καθώς και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λήδρας κ. Επι-
φάνιο, Ηγούμενο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγια-
κής Μονής Μαχαιρά.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευχόμε-
νοι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, 
ο οποίος εκπροσώπησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκο-
πο Κύπρου, οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Κυρηνείας κ. 
Χρυσόστομος και Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, και ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Παγκράτιος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μετέβησαν εν 
πομπή στο Συνοδικό της Μονής, όπου ο νέος Ηγούμε-
νος δέχθηκε τις ευχές των Αρχιερέων, των Καθηγουμέ-
νων άλλων Ιερών Μονών, των μελών της αδελφότητας 
και των προσκυνητών.
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Εκδημία του Οικονόμου π. Ευσταθίου  
Κωνσταντίνου

Στις 19 Μαρτίου 2021 εξεδήμησε προς Κύριον ο Οι-
κονόμος π. Ευστάθιος Κωνσταντίνου, πρώην Εφημέριος 
της Κοινότητος Κάτω Μονής.

Η εξόδιος ακολουθία του αειμνήστου πατρός Ευστα-
θίου, τελέσθηκε  στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος Κάτω Μονής.

Ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός κατατάξει την ψυχήν 
αυτού εν σκηναίς Δικαίων και Αγίων.

Δοξολογία για τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρ-
τίου και της 1ης Απριλίου στην Ιερά Μητρόπολη 
Ταμασού και Ορεινής

Την 25η Μαρτίου, ημέρα έναρξης του αγώνα της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας, η οποία εφέτος συμπίπτει με τη 
συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη του αγώνα και την 
1η Απριλίου, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη ημέρα για την 
Κύπρο, αφού κατά την ημέρα αυτή κηρύχθηκε η έναρξη 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955), για 
την απελευθέρωση του νησιού από τους Άγγλους κατα-
κτητές και την ένωση με την Ελλάδα, τίμησε η Ιερά Μη-
τρόπολη Ταμασού και Ορεινής με πανηγυρική δοξολογία.
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Της δοξολογίας που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άνω Δευτεράς προέστη ο Πανι-
ερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ Ησαΐας.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας κύριος Μάριος Παναγίδης.

  
 

Η Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ι. Μ. Ταμασού

Με λαμπρότητα και την αρμόζουσα εκκλησιαστική 
τάξη, εορτάστηκε το θεμελιώδες γεγονός της χριστιανι-
κής πίστεως και ζωής, η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού. Επίκεντρο ήταν 
ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου στο Επισκοπειό 
ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμα-
σού και Ορεινής κ. Ησαΐου. 

Στη συνέχεια ο Πανιερώτατος εξέφρασσε τις πλέον 
θερμές και πατρικές ευχές του σε όλους για χρόνια πολ-
λά και ευλογημένα, αλλά και φωτισμένα από το ανέσπε-
ρον φως του Παναγίου Τάφου. 
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Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Ταμασού

Στον Ιερό Ναό Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στην 
κοινότητα Ανάγυιας ιερούργησε την Κυριακή των Μυρο-
φόρων, 16 Μαΐου 2021, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ο οποίος τέλεσε και την 
εις Διάκονο Χειροτονία του μοναχού Αρσενίου Αθανασίου.
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Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων  
Κωνσταντίνου και Ελένης Τσερίου

Την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, τελέστηκε η Ακολου-
θία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, συμπαρα-
στατούμενος από πολλούς κληρικούς.

Κατά τη διάρκεια του εσπερινού, ο Πανιερώτατος 
χειροθέτησε εις Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως 
τον Ιεροδιάκονο Ραφαήλ Μισιαούλη.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού ο Πανιερώ-
τατος τίμησε για την πολυετή τους προσφορά προς την 
Εκκλησία από τη θέση του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου 
τους κυρίους Κωστάκη Γεωργίου, ο οποίος διετέλεσε για 
40 έτη Πρόεδρος της Επιτροπής Τσερίου, Σοφοκλή Νι-
κολάου, Σωτήριο Κκαϊλή, και τις κυρίες Μαρία Ευθυμί-
ου και Μαρία Μίτα.

Στο τέλος του Εσπερινού έγινε η λιτάνευση της ιε-
ράς εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης πέριξ του Ιερού Ναού.
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Χειροτονία διακόνου στην ιερά Μητρόπολη  
Ταμασού και Ορεινής

Το Σάββατο των Μυροφόρων, 22 Μαΐου 2021, ο Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησα-
ΐας λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου και 
πάντων των εν τη ρωσική γη διαλαμψάντων Αγίων στο 
Επισκοπειό.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Πανιε-
ρώτατος χειροτόνησε σε διάκονο τον φοιτητή της Ιερα-
τικής Σχολής “Απόστολος Βαρνάβας”, Σπυρίδωνα Καρα-
ντζιά εξ Ελλάδος.

Στο τέλος του ευχήθηκε καλή διακονία και ο Κύ-
ριος ημών Ιησούς Χριστός να ενισχύει τόσο αυτόν όσο 
και την οικογένειά του, ώστε όλοι μαζί εν πνεύματι αγά-
πης και πίστεως να προοδεύουν και να αγιάζονται χάρι-
τι θεία του Αρχηγού της Εκκλησίας μας Ιησού Χριστού.
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Μέγας Χορηγός

Χορηγοί




