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Ή 9. ’Ιουλίου του 1821, ή όποια τιμάται ύπό του Κυπριακού λα
ού έτησίως διά μνημοσύνων και λόγων, είναι ή σημαντικότερα ή
μερα τής νεωτέρας Ιστορίας της Έλληνικής Κύπρου. Διά τούτο 
καί ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου άπό τής συστά- 
σεως αύτού εκρινεν δτι εις άνάμνησιν ταύτης επίκαιρον θά είναι 
νά γίνεται κατά τήν έπέτειον αύτής συγκέντρωσις τών μελών και 
τού κοινού τής Λευκωσίας, εις ήν νά λέγεται ύπό μέλους αύτού 
λόγος αναλυτικός άφ’ ενός τών τραγικών εκείνων γεγονότων, εγ
κωμιαστικός δ’ άφ’ ετέρου τής θυσίας τών εθνομαρτύρων τής Κύ
πρου, τών διά τού αίματος αυτών ποτισάντων τήν γην τών πατέ
ρων των, καί θυσιασθέντων ύπέρ τής ίεράς ελευθερίας, ή οποία 
πρό μακρών αιώνων είχεν έξ αύτής, άλλ’ ούχί ώς έλπίζομεν, άνε- 
πιστρεπτί, άποπτή.

Ή έφετινή επέτειος έξ άφορμής τών έν τή νήσω καί τή έλευθέ- 
ρα πατρίδι εθνικών περί τήν Κύπρον γεγονότων, τά όποια πεί- 
θουσιν δτι ή ύπό τών Εθνομαρτύρων ποθηθεϊσα έλευθερία στρέ
φεται τανύπτερος πρός τήν μαρτυρικήν νήσον, ώρίσθη ϊνα προσ- 
λάβη πανηγυρικώτερον χαρακτήρα, ϊνα άφ’ ενός μεν έξαρθή έτι 
μάλλον ή σημασία τών γεγονότων εκείνων, τά όποια πας Κύπριος 
καί 'Έλλην έν γένει πρέπει τά μάλιστα νά σέβεται καί τιμά, άφ’ 
έτέρου δέ, ϊνα ταυτα «έργα μεγάλα καί θαυμαστά, μή τώ χρόνω 
εξίτηλα γένηται» (Ήροδ. 1,1) καί εις τήν μνήμην τών νεωτέρων 
διατηρούμενα διαπλάττωσι τήν ψυχήν αύτών καί παρακινώσιν εις 
έκτέλεσιν τής εθνικής των άποστολής, ή όποια μόνη δίδει νόημα εις 
τήν ζωήν τού άτόμου καί τής κοινωνίας.

Πρός τούτο έντολήν λαβών παρά τού διοικητικού συμβουλίου 
τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου θά άναλύσω πρώ
τον τήν προσωπικότητα τού Εθνομάρτυρας ’Αρχιεπισκόπου Κυ
πριανού, ό όποϊος άποτελεϊ τήν συνισταμένην τών γεγονότων τής 
9. ’Ιουλίου καί τών επομένων ήμερών καί συγκεντροϊ έν έαυτώ 
τήν ψυχήν καί τό πνεύμα τής δλης Έλληνικής ταύτης νήσου καί τής 
θυσίας τών τέκνων της κληρικών καί λαϊκών, μετά δέ τούτο θά άπο- 
καλύψωμεν πλάκα ύπό τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύ
πρου έντοιχισθεϊσαν εις τό ύπόγειον τής ιστορικής ταύτης Έλληνι-
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4 Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

κής Σχολής, εις ήν κατά τήν έξηκριβωμένην πλέον ιστορικήν παρά- 
δοσιν έφιλοξενήθησαν ύπό του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού κατά τάς 
παραμονάς τής Ελληνικής Έπαναστάσεως οί εις Κύπρον πρός 
συνεννόησιν μετά τών ύπευθύνων άρχηγών της έλθόντες Φιλικοί, 
οί προπαρασκευάζοντες μετά τών λοιπών Ελλήνων τήν δλην ε
θνικήν έξέγερσιν του 1821.

Ή Κύπρος ύπήρξεν έκ τών τελευταίων έλληνικών μερών, τά 
όποια ύπέκυψαν ύπό τήν Τουρκικήν δεσποτείαν. Άφ’ δτου ή λαΐ- 
λαψ τών έκ τής Δύσεως Σταυροφόρων, τών τύποις άγωνιζομένων 
ύπέρ τής έλευθερίας τών 'Αγίων Τόπων, κατέκλυσε τήν ’Ανατολήν 
και συμπαρέσυρεν ύπό τήν δίνην της πάσας τάς έπαρχίας τής άλ
λοτε ποτέ κραταιάς Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, και ή Κύπρος 
περιήλθεν ύπ’ αύτούς έπ’ όλίγον διά τών οπλών τού βαρβάρου τον 
χαρακτήρα βασιλέως τής ’Αγγλίας Ριχάρδου Γ' τού θυμολέον- 
τος. ’Αλλά δέν κατώρθωσεν αϋτη νά άνακτήση τήν έλευθερίαν της, 
ώς έγένετο μέ τήν βασιλίδα τών πόλεων τήν καταληφθεϊσαν και δη- 
ωθεΐσαν μέν ύπό τών Σταυροφόρων, όλίγον δέ μετά ταυτα άνα- 
στάσαν καί πάλιν διά τού Μιχαήλ Παλαιολόγου, τού ίδρυτοΰ τής 
τελευταίας δυναστείας τού Βυζαντίου. Πωληθείσα ε’ις τούς Ναΐ- 
τας ή Κύπρος και έπειτα εις τον Φραγκικόν ήγεμονικόν οίκον τών 
Λουζινιανων παρέμεινεν ύπό τούτους έπι τρεις σχεδόν αιώνας, με
τά δέ τούτους περιήλθεν τό τέλος τού 15. αί. ύπό τήν Ένετικήν Δη
μοκρατίαν (1489), ή οποία τότε διά τού στόλου της και τής οικο
νομικής έκμεταλλεύσεως τών χωρών τής ’Ανατολικής Μεσογείου 
έκυριάρχει τών θαλασσών, δπου προ αιώνων τό ναυτικόν τής Ελ
ληνικής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας νικηφόρον ώδηγείτο κατά 
άλλων ποικιλωνύμων βαρβάρων έξ ’Ανατολών.

’Αλλά τό ταχύ πρός τήν Δύσιν καί τόν Βορράν βαδίζον πρός 
κατάκτησιν ’Οθωμανικόν κράτος έπέτυχε τήν κατάλυσιν και τής 
Ένετικής ’Αρχής έν Κύπρω τώ 1571, ήτοι 118 έτη μετά τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τού Μωάμεθ Β ' τού Κατακτητού καί 
τήν εις αύτό υπαγωγήν της. Παρ’ δλον δ’ δτι ή νέα βάρβαρος δύνα- 
μις, εις ήν έδούλευσεν ό Ελληνικός κόσμος, ύπήρξεν ύπό τινας α
πόψεις άκόμη χειροτέρας μορφής ή αί προηγούμενοι, δύο μεγάλαι 
εύνοϊκαί συνθήκαι έδημιουργήθησαν δι’ αυτόν ύπό τούς νέους δυ- 
νάστας του. Είναι δ’ αδται πρώτον ή ένοποίησις τού ελληνικού κό
σμου καί ή δημιουργία τών αύτών έστω δυσμενών συνθηκών ζωής 
σχεδόν διά σύμπαντα τούτον, δεύτερον δ’ ή προβολή τής ’Εκκλησί
ας τώρα ώς τής μόνης φυσικής, θρησκευτικής καί έθνικής ήγέτι- 
δος τού λαού καί ή άνάληψις ύπ’ αύτής τής έθναρχικής έξουσίας 
έπισήμως άναγνωριζομένης ύπό τής Κυριάρχου δυνάμεως.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας εύρέθη ή Κύπρος διά τής Τουρκικής 
κατακτήσεως τού 1571. Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία της άποκατα- 
σταθείσα εις τήν θέσιν της, έξ ής είχεν έκδιωχθή διά τών Φράγ
κων ήγεμόνων προ αιώνων, άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν της τόν
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δουλεύοντα ελληνικόν λαόν τής νήσου καί έφάνη άνταξία τών περι
στάσεων καί τού ύπ’ αύτής άναληφθέντος έργου.1) Τοσούτον υπήρ
ξε τό κύρος της, ώστε καί αύτοί οί Τούρκοι κάτοικοι τής νήσου άν- 
εγνώριζον τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου ώς προστάτην αύτών κατά 
τών βιαιοτήτων τών ομοεθνών καί ομοθρήσκων των διοικητών καί 
πασάδων τής νήσου. Ή Κύπρος ηύμοίρησε κατά τόν 18. αί. νά έχη 
κορυφαίους άνδρας ώς ’Αρχιεπισκόπους καί Έθνάρχας αύτής, οί 
όποιοι διέλαμψαν όχι μόνον ώς θρησκευτικοί καί έθνικοί αρχηγοί 
αύτής, άλλά καί ώς πνευματικοί ήγέται όδηγήσαντες τόν λαόν εις 
πνευματικήν άνάπτυξιν τοιαύτην, ώστε παρά τήν Τουρκικήν δεσπο
τείαν καί τό πνευματικόν σκότος, τό όποιον αϋτη ένέπνεε, νά δύ- 
ναται νά χαρακτηρισθή ή περίοδος αϋτη ώς ό χρυσούς αιών τής 
Κυπριακής Εκκλησίας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας.

1. Βλ. Χρ. Ππαδοπούλλου, Ή Εκκλησία τής Κύπρου έπι Τουρκοκρατίας 
passim. Χάκεττ—Παπαϊωάννου, 'Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύ
πρου Α' σελ. 249 κ. έ.

2. Βλ. Λ. Φιλίππου, Τά Ελληνικά Γράμματα έν Κύπρφ σ. 87 κ.έ. Ί. Πε- 
ριστιάνη, 'Ιστορία τών Έλληνικών Γραμμάτων άπό τής Τουρκικής Κατακτή
σεως μέχρι τής ’Αγγλικής Κατοχής (1571-1878) σελ. 40.

3. Βλ. Κ. Μυριανθοπούλλου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ό διερμηνεύς τής 
Κύπρου (1779-1809).

4. Σ. Μενάρδου, Ή έν Κύπρω Ιερά Μονή τής Παναγίας τοϋ Μαχαιρά 
σελ. 27 κ. έ.

Τελευταίος τών μεγάλων τούτων Εθναρχών καί ’Αρχιεπισκό
πων τής νήσου κατά τόν 18. αί. ύπήρξεν ό ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσαν
θος, άνήρ διακριθείς πρός τοίς άλλοις διά τά πνευματικά ύπέρ τού 
ποιμνίου του ένδιαφέροντα, ύπέρ τής μορφώσεως τού όποιου έμε- 
ρίμνησε καί διά τής ίδρύσεως Σχολής τώ 1808.2) Οΰτος είχε συγ
κεντρώσει εις εαυτόν μεγίστην δύναμιν όφειλομένην τόσον εις τήν 
συνεχή του δρασιν καί τήν πολιτικότητα, μεθ’ ής διεχειρίζετο τά 
πράγματα τού ποιμνίου του, δσον καί εις τήν άνάδειξιν καί εις άλ
λους μητροπολιτικούς θρόνους τής νήσου συγγενών του ώς Μη
τροπολιτών καί βοηθών έπισκόπων.

Εις τοιαύτην περίοδον άκμής μέν τών τής Εκκλησίας Κύπρου, 
ή όποια ένισχύθη καί διά τής άναδείξεως εις τό αξίωμα τού δρα
γομάνου τού Χατζιγεωργάκη Κορνεσίου, άνδρός τού όποιου ή 
δρασις είναι τώ όντι καταπληκτική,3) ανησυχίας δέ διά τό μέλ
λον τής Τουρκικής Αύτοκρατορίας ώς έκ τών σημειουμένων έν αύ
τή σποραδικών κινημάτων, αναφαίνεται ό Κυπριανός, νεαρός τότε 
κληρικός άνήκων εις τήν Μονήν Μαχαιρά.4) Είναι οί χρόνοι, καθ’ 
ούς τό άπό αιώνων δουλεύον ελληνικόν γένος άφυπνίζετο καί έπε- 
ζήτει νά όργανωθή καί άποδυθή εις τιτάνειον κατά τών δυναστών 
του αγώνα, ό δέ πρωτομάρτυς τής Ελληνικής έλευθερίας Ρήγας 
ό Βελεστινλής έπιπτεν ώς τό πρώτον μέγα θύμα τής έθνικής έξε- 
γέρσεως στραγγαλισθείς καί ριφθείς εις τά θολά νερά τού Δου-
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νάβεως ύπό τής μισελληνικής αυστριακής διπλωματίας τής μετά 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ατενώς τότε συνεργαζομένης.

Ό Κυπριανός κατά τούς χρόνους τούτους ήτο διάκονος χειρο
τονηθείς τώ 1783 καί σταλείς εις Βλαχίαν τώ 1784 ύπό του Ηγου
μένου τής μονής Μαχαιρά Ίωαννικίου μετά του ’Αρχιμανδρίτου τής 
αύτής μονής Χαραλάμπου, ϊνα διενεργήση έράνους ύπέρ τής χει
μαζόμενης μονής του. Γεννηθείς έν Στροβόλω τω 1756 πρέπει νά 
ήτο μόλις 27 ετών, νεαρός δ’ οϋτω θά έγνώρισεν έκ του σύνεγγυς 
τάς πολιτικός ανησυχίας τάς κρατούσας εις τήν κεντρικήν Ευρώ
πην διά τό μέλλον τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ώς έκ τής δια
μονής του εις τήν παρά τον Δούναβιν χώραν, ή όποια παρά τήν 
ύποταγήν της εις τήν ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν άπέλαυε πολ
λής αύτονομίας καί προήγετο ύπό τών ήγεμόνων αύτής εις πάσαν 
πρόοδον καί πολιτισμόν. Παρά του ήγεμόνος αύτής Μιχαήλ Κων
σταντίνου Σούτσου, μετά του οποίου ειχεν ό Κυπριανός γνωρισθή, 
έτυχεν ιδίας προστασίας καί έλαβε τήν άδειαν νά φοιτήση εις τήν 
έν Ίασίω Σχολήν προς συμπλήρωσιν τής μορφώσεώς του, τής ό
ποιας τάς πρώτας βάσεις είχε λάβει έν τή Σχολή τής Μονής του 
δόκιμος ών καί σχών διδάσκαλον μαθητεύσαντα παρά τω περιφή- 
μω λογίω τών τότε χρόνων Εύγενίω τω Βουλγάρει.5 *) Ή έν Βλα
χία διαμονή του Κυπριανού πρέπει νά ύπήρξε πολλαχώς ώφέλιμος 
δι? αύτόν. Αί γνωριμίας τάς όποιας απέκτησε, πρέπει νά προή- 
γον τό πνεύμα του καί νά διήγειρον παρ’ αύτώ πλειστα στοιχεία 
πολιτικής συνέσεως καί δραστηριότητας, ύφ’ ών κατείχετο πρό 
παντός ό ήγεμών της Μιχαήλ Κωνσταντίνος Σούτσος. Οδτος διώ- 
ρισε τον Κυπριανόν ιερέα ήγεμονικοΰ έν Ίασίω ναού. Παρ’ όλον δέ 
δτι στερούμεθα λεπτομερειών περί τής έν Βλαχία ζωής καί λοιπής 
δράσεως τού Κυπριανού, δέν δυνάμεθα όμως νά μή δεχθώμεν ώς 
λίαν φυσικήν τήν τοιαύτην έπίδρασιν έπί τον χαρακτήρα καί τό 
πνευμά του καί δι’ αύτής νά έξηγήσωμεν τήν κατόπιν έν Κύπρω 
δράσίν του.

5. Βλ. X. Παπαϊωάννου έν τώ περιοδικώ «Φως» σελ. 4 κ. έ. Κ. Μυριανθέ- 
ως, Κειμήλια του ίεροϋ ναού Χρύσελεούσης Στροβόλου σ. 44. Εις χειρόγρα
φον θεοφάνους Ίερομονάχου έν τη αύτη έκκλησία διασωζόμενον ύπό τόν τί
τλον «Βραβείον ζώντων καί τεθνεώτων τών έν τη κώμη Στροβόλω χριστιανών
όρθοδόξων», δπου σημειουνται αί ο’ικογένειαι Συμεών καί Λοΐζου, είναι άνα-
γεγραμμένον πρώτον τό όνομα «Κυπριανού Ίερομονάχου» διαγραφείσης δέ
της λέξεως «Ίερομονάχου» προσετέθη ή λέξις «Άρχιερέως». Βλ. Κ. Μυριαν-
θέως αύτόθι σελ. 43 σημ. 3.

Κατά τήν διάρκειαν τής έν Βλαχία διαμονής του άνήσυχος έ- 
σωτερική κατάστασις τής Εκκλησίας έπεκράτει έν Κύπρω. Ό ’Αρ
χιεπίσκοπος Χρύσανθος, ό όποιος είχε κοσμήσει τον ’Αρχιεπισκοπι
κόν θρόνον έπί δεκαετηρίδας, ύπέργηρος καί άσθενήσας ήδη, ήδυ- 
νάτει νά συνέχιση τήν διακυβέρνησήν τής Εκκλησίας τής νήσου. 
Διά τούτο καί παρητήθη τω 1791, άλλ’ ή παραίτησίς του δέν έγένε- 

το αποδεκτή, πρό παντός διά τάς ύπαρχούσας αντιζηλίας περί τήν 
διαδοχήν του. ’Αλλά παρά τήν μή αποδοχήν τής παραιτήσεως έσυ- 
νεχίσθη ή ανώμαλος έσωτερική κατάστασις τής Εκκλησίας, ή ό
ποια καί έλαβε συγκεκριμένην έκφρασιν βραδύτερον διά τής έπεμ- 
βάσεως τής κυριάρχου δυνάμεως.

‘Έν έκ τών κυρίων μελημάτων τού Κυπριανού κατά τήν διάρ
κειαν τής έν Βλαχία διαμονής του ύπήρξεν ή ένίσχυσις τής μονής 
Μαχαιρά, εις ήν ανήκε. Κατά τό 1795 ήγεμονικόν χρυσόβουλλον έκ- 
δοθέν ύπό τού ήγεμόνος Ίωάννου Μιχαήλ Κωνσταντίνου Σούτσου 
συνωδεύθη ύπό δωρεάς αύτού υπέρ τής μονής, ταύτοχρόνως δέ σχε
δόν καί πατριαρχικόν σιγίλλιον τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως Γερασίμου Γ' τού Κυπρίου κατωχύρωσε τά δικαιώματα αύ
τής, τών όποιων άντεποιειτο ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί εις ήν έπ- 
ενέβαινεν ό βοηθός έπίσκοπος Ταμασού Χρύσανθος, ανεψιός τού ο
μωνύμου ’Αρχιεπισκόπου, εις τήν περιοχήν τής έπισκοπής τού όποι
ου αύτη εύρίσκετο.’Επί τού ’Αρχιεπισκόπου τούτου ή μονή Μαχαιρά, 
ή όποια ήτο προηγουμένως πλούσια, περιήλθεν εις τήν θέσιν ένορι- 
ακής έκκλησίας ή μονής έξηρτημένης έκ τής ’Αρχιεπισκοπής. Τό 
πατριαρχικόν σιγίλλιον άποκατέστησε τήν μονήν εις τήν προτέραν 
αύτής βασιλικήν καί σταυροπηγιακήν θέσιν, ώρισε δέ ώς μόνην 
ύποχρέωσιν τήν πληρωμήν εις τήν ’Αρχιεπισκοπήν τών κανονικών, 
«ϊνα ή ρηθεισα μονή τυγχάνη έλευθέρα καί ασύδοτος μηδενί μηδέν 
όφείλουσα παρέχειν μήτε τω Άρχιεπισκόπω Κύπρου άρκουμένω τω 
κανονικώ αύτού μνημοσύνω... άλλ’ ύπάρχη πάσης καί παντοίας 
καταδυναστείας καί δουλαγωγίας καί βιαίας άπαιτήσεως άνωτέρα 
καί αύτόνομος καί αύτοδέσποτος φυλαττομένων άμετακινήτως καί 
άμεταποιήτως τών προνομίων αύτής καί τών τυπικών ένταλ- 
μάτων.7)

Αί δύο αΰται ένέργειαι κατοχυρουσαι τά δικαιώματα τής μο
νής Μαχαιρά δέν δύνανται νά είναι άσχετοι προς ένεργείας τού Κυ
πριανού έν Βλαχία έργαζομένου προς διασφάλισιν τής θέσεως 
τής μονής του. Άλλ’ οδτος ώς καί ό έτερος απεσταλμένος τής μο
νής Μαχαιρά, ό προρρηθείς ’Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, έπέστρε- 
ψαν εις Κύπρον, άφού συνεπλήρωσαν τήν έν Μολδοβλαχία αποστο
λήν των, τώ 1802. Ένίσχυσαν οίκονομικώς τήν Μονήν των, ή οποία 
έν τώ μεταξύ είχε δημιουργήσει άρκετά χρέη. 'Ως έξαιρετικής ικα
νότητας τού Κυπριανού, άναφανεϊσα δ’ εύθύς έξ άρχής άπεδείχθη 
ή ύπ’ αύτού γενομένη οικονομική διαχείρισις έκκλησιαστικών πρα
γμάτων. Έπανελθών οδτος μάλιστα εις Κύπρον έγκατεστάθη εις 
τό παρά τήν Λευκωσίαν προάστιον Στρόβολος, δπου ή μονή Μά- 
χαιρά είχε μετόχιον, καί άνέλαβε τήν διεύθυνσιν αύτού.8 *) Ποιος

6. καί Σ. Μενάρδου έ.ά. σελ. 129.
7. Βλ. Σ. Μενάρδου έ. ά. σελ. 131.
8. Βλ. X. Παπαϊωάννου έν τώ περιοδικώ «Φώς» σελ. 4.
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λόγος ώθησε τόν Κυπριανόν είς τό νά έγκατασταθή έν Στροβόλω, 
δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Δεν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν αρκε
τήν τήν συνήθη έξήγησιν δτι ή άνάθεσις είς αυτόν τής διευθύνσε- 
ως του μετοχιού Στροβόλου ήτο μία απλή ενέργεια, εϊτε τυχαία 
είτε από τάς συνήθεις μιας μονής έν τή διαχειρίσει τών κατ’ αύ- 
τήν, ιδίως προκειμένου περί κτηματικών ζητημάτων. Ή κατόπιν 
έξελιξις τών πραγμάτων καί ή ένεργοτέρα άνάμιξις του Κυπρια
νού είς τά πράγματα τής ’Αρχιεπισκοπής δικαιολογούσι τήν ύπόθε- 
σιν ότι ό Κυπριανός έπεδίωξε τήν παραμονήν του παρά τήν ’Αρ
χιεπισκοπήν, διότι θά έκαραδόκει τήν εύκαιρίαν έπεμβάσεως είς τά 
κατ’ αυτήν ώς έκ τής άντιθέσεώς του προς τόν γέροντα ’Αρχιεπίσκο
πον Χρύσανθον. Τής άντιθέσεώς ταύτης ή άρχή ύπήρξεν ή έπέμβα- 
σις τούτου είς τά τής μονής Μαχαιρά.

"Αμα τή έγκαταστάσει του έν Στροβόλω άνέπτυξεν ό Κυπρι
ανός τοιαύτας σχέσεις προς τούς έν Λευκωσία, ώστε δι’ αύτών νά 
πεισθή ό ’Αρχιεπίσκοπος νά προσλάβη αυτόν ώς Οίκονόμον τής 
’Αρχιεπισκοπής. Ό Κυπριανός πρέπει νά ήτο μία ανήσυχος έκκλη- 
σιαστική φυσιογνωμία, ή όποια όχι μόνον άντίκρυζεν έπιτυχώς κα
ταστάσεις, άλλά καί έδημιούργει τοιαύτας. Ή ίκανότης του έδεί- 
χθη αμέσως, δτε μία άπό τάς συνήθεις στάσεις τών Τούρκων έξερ- 
ράγη τώ 1804, ή οποία καί έστράφη κατά του ’Αρχιεπισκόπου Χρύ
σανθού. Ή μήνις τών στρατιωτών άπετράπη διά τής διπλωματικής 
ίκανότητος του Οικονόμου Κυπριανού, ό όποιος δεν έδίστασε καί 
διά δωροδοκίας νά έξουδετερώση τους κατά του ’Αρχιεπισκόπου 
έκμανέντας καί κακοποιήσαντας αυτόν ’Οθωμανούς.9)

10. Βλ. Χάκεττ—Παπαϊώάννου έ. ά. Α' σελ. 308 κ.έ. Φ. Ζαννέτου, Ιστο
ρία τής νήσου Κύπρου Α' σελ. 1146 κ.έ.

Ή αδρά καί μεστή αποφασιστικότητας φυσιογνωμία τού Κυ
πριανού, τόν όποιον ό ύπό ψευδώνυμον "Αγγλος περιηγητής Άλή 
μπέης άποκαλεί «φύλακα άγγελον τών ομοεθνών του», διαφαίνεται 
είς τήν σωζομένην έν Μαχαιρά προσωπογραφίαν του, έξ ής κατά τό 
μάλλον ή ήττον προέρχονται αί σύγχρονοι εικονογραφήσεις του. 
Αυτή μάς παρουσιάζει τόν Κυπριανόν ώς άνδρα πνευματικής ισχύ
ος καί ίσχυράς θελήσεως, παρά τού όποιου καί θά έπρεπε νά άνα- 
μένη τις νά διαδραματίση πρωτεύοντα ρόλον είς τήν διαμόρφωσιν 
τών πολιτικών καί έκκλησιαστικών πραγμάτων τής πατρίδος του, 
οιον ήτο έν γένει τό έργον τών τότε ’Αρχιερέων τής νήσου. ’Ανάλο
γα είναι τά ψυχικά χαρακτηριστικά τά άποτυπωθέντα έν έτέρα 
μικρογραφία άποκειμένή έν τώ Μπενακείω Μουσείω ’Αθηνών.

Ή μέχρι τών χρόνων έκείνων σταδιοδρομία τού Κυπριανού 
προοιωνίζετο τήν τοιαύτην ένέργοτάτην του δράσιν. "Οτε δέ οδτος 
έρρύθμισε διά τής προσωπικής του έπεμβάσεως τήν στάσιν ταύτην 
τού 1804, τό προσωπικόν γόητρον, τό όποιον άπέκτησεν οϋτω βαί- 
νων άπό έπιτυχίας είς έπιτυχίαν, τόν έκαμε νά σκεφθή τήν άνά- 

ληψιν τής έκκλησιαστικής άρχής, ή οποία είς τάς χείρας ένός ήδη 
ύπεργήρου καί παραλύτου ’Αρχιεπισκόπου έξησθένιζεν όσημέραι 
καί έκινδύνευε νά στερήση πλέον τόν λαόν τής πνευματικής καί 
έκκλησιαστικής του ήγεσίας, τόσον αναγκαίας είς τάς κρίσιμους 
περιστάσεις, δτε έσόβει ή έξέγερσις τών ύπό τήν Τουρκικήν δεσπο
τείαν λαών.

Αί δολοπλοκίαι κατά τούς χρόνους έκείνους δέν ήσαν ασυνή
θεις. Αδται παρέσυραν πολλάκις καί τούς τοπικούς οιοικητάς ή 
καί τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν. Καί τοιούτο συνέβη τώρα, δτε μέγα 
μέρος τού λαού έπόθει τήν λύσιν τού άπό μακροΰ χρόνου σοβούν- 
τος ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Είς τάς δολοπλοκίας ταύτας 
είχε λάβει ένεργόν μέρος ό Κυπριανός. Ή Υψηλή Πύλη συγκατέ- 
νευσεν είς τάς εισηγήσεις καί έπαυσε τόν Χρύσανθον, ώρισε δέ 
διάδοχόν του τόν Κυπριανόν. Ή τοιαύτη πράξις, δεν ύπάρχει άμ- 
φιβολία, ήτο έντελώς άντικανονική καί έθιγεν άνεπανορθώτως τά 
έκκλησιαστικά προνόμια, ή δ’ άναγνώρισίς της θά είχε τρομακτικός 
συνέπειας διά τό μέλλον τής ’Εκκλησίας τής νήσου. Ή έκλογή τού 
Κυπριανού δεν άνεγνωρίσθη, ώς ήτο φυσικόν, ύπό τής Μεγάλης 
Εκκλησίας καί διά τούτο κατέστη άδύνατος ή ζητηθείσα παρά τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου χειροτονία αύτοΰ μέχρι τού θανάτου 
τού προκατόχου του Χρυσάνθου, διατελουντος ήδη έν έξορία έν 
Εύβοια, δτε ό Κυπριανός καί έχειροτονήθη ύπό άντιπροσώπου τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου τώ 1810, κανονικώς πλέον, είς ’Αρχιεπί
σκοπον πάσης Κύπρου καί Νέας Ίουστινιανής.10)

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ό Κυπριανός σπεύσας προς κατάλη- 
ψιν τής άρχής ούχί απλώς έκ προσωπικής φιλοδοξίας, άλλ’ έκ τής 
ανάγκης νά τεθή τέρμα είς μίαν ανώμαλον έσωτερικήν κατάστα- 
σιν τής Εκκλησίας, δέν ύπελόγισε τό μέλλον καί τά έκκλησιαστι- 
κά προνόμια, άλλ’ άπέβλεψεν είς τήν ίκανοποίησιν τού παρόντος, 
τό όποιον έβλεπε παντοιοτρόπως καταρρέον, έν ω έξ αύτοΰ έξηρ- 
τάτο πάντως τό μέλλον. Αί ίσχυραί προσωπικότητες διακρίνονται 
πάντοτε διά τήν κατά τοιοΰτον τρόπον άντίκρυσιν τού παρόντος καί 
φέρονται ταχύ πρός τόν σκοπόν έν τή προσπάθεια νά λύσωσι τά προ
βλήματα αύτού καί άφήνουσιν είς τούς μετ’ αύτούς τήν λύσιν τών 
προβλημάτων τού μέλλοντος. Οϋτω πρέπει νά έξηγηθή καί ή ενέρ
γεια τού Κυπριανού είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. "Οτι ό Κυ
πριανός ήτο άνήρ μεγάλης ίκανότητος καί^άξίας, ιδίως πρός άντι- 
μετώπισιν τών δυσχερών περιστάσεων τής ’Εκκλησίας Κύπρου, 
μάς βεβαιώνει καί ή περί αύτοΰ σύγχρονος κρίσις τού ’Αρχιεπι
σκόπου Σιναίου Κωνσταντίνου, πρός δν εύρισκόμενον έν Λάρνακι, 
άπηυθύνθησαν οί έν Κύπρω, ϊνα προβή είς τήν χειροτονίαν τού Κυ
πριανού. Οδτος άποποιηθείς διά κανονικούς λόγους, ώς εϊπομεν,

9. Βλ. G. Hill, A History of Cyprus IV σελ. 104 κ. έ.
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τήν χειροτονίαν, τονίζει τα έξης περί αύτοΰ: «Διότι μόνος αύτός ώς 
είοώς πάντας δύναται άπό τοιούτων σφοδρών καί αλγεινών τής πα- 
τρίδος περιστάσεων, στήσαι προς τά τοιαύτα ραγδαία τών άλλε- 
παλλήλων καταιγίδων καί κατευνάσαι τήν τών πραγμάτων πι
κρόν ταραχήν καί ζάλην, ώς έχέφρων τώ όντι καί πολύπειρος Κυ
βερνήτης». Δείγμα τών μεγάλων τώ όντι ανωμαλιών τούτων έν τή 
νήσφ ύπήρξε καί ή προ μικρού γενομένη έκτέλεσις έν Κωνσταντι- 
νουπόλει του δραγομάνου Χατζιγεώργάκη, ένός εκ τών σημαντι
κότερων πολιτικών άνδρών τής νήσου κατά τούς χρόνους έκεί- 
νους. Καί οί κάτοικοι τής νήσου έν τή άναφορα αύτών προς τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχεϊον έξαίρουσι τάς άρετάς του Κυπριανού, 
ό όποιος, έγραφόν, «ύπάρχει άξιος, καθ’ ά γνωστικός, σώφρων, ά
γρυπνος, ένάρετος παντοίως, όλως χριστιανός, άμέτοχος, άμεμ
πτος, άπέχων καί μάλιστα ώς δουλεύσας τή πατρίδι διά τοσούτων 
χρόνων καί εύρεθείς πρόμαχος εις πάσαν περίστασιν καί ανάγ
κην, καί τέλος ώς λύχνος ών έτέθη πρεπόντως έπί τήν λυχνίαν 
καί λάμψει πάσι τόϊς έν τή οικία εύαρέστως». Οι τοιουτοι χαρακτη
ρισμοί είναι πράγματι ένδείκτικοί τής τότε κρατούσης έν τή νήσω 
πολιτικής καί εκκλησιαστικής καταστάσεως.11)

11. Βλ. Χρ. Παπαδοπούλλου έ. ά. θεολογία Ζ' σελ. 12. Πρβλ. Κώδικα 
Α' ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου σελ. 158, «Άνήρ τώ όντι εύσεβής, φιλόπτωχος, 
φιλόπατρις, γεγυμνασμένος έκ πολλών χρόνων, πράγμασιν έκκλησιαστικοίς 
και πολιτικοϊς, καί δεδοκιμασμένος προ χρόνων καί παρά πάντων τών έν τη 
νήσω εις τούτο προσκαλούμενος».

11α. Βλ.Χ. Παπαΐωάννου «Φώς» σελ. 33, Hill έ. ά. σελ. 120 κ. έ.

Ή άνοδος τού Κυπριανού εις τόν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον έ- 
σήμαινε τήν έναρξιν νέας περιόδου δράσεως τής Εκκλησίας εις 
πάντας τούς τομέϊς. Οΰτσς έφερε μαζί του νέον πνεύμα εκ τής Μολ
δοβλαχίας, όπου έζησεν, ώς εΐδομεν, έπί αρκετά έτη, καί τό πνεύμα 
τούτο ένεφύσησεν εις τήν ζωήν τής Εκκλησίας καί έν γένει τού 
τόπου του τόσον άπό οικονομικής, όσον άπό πολιτικής, πνευματικής 
καί έκκλησιαστικής έν γένει άπόψεως. Τά καταπεσόντα λόγω τών 
ταραχών καί τών έσωτερικών προβλημάτων, ιδία άπό τού 1804 καί 
έντεύθεν,· οικονομικά τής ’Αρχιεπισκοπής ήνώρθωσεν εις συντομώ- 
τατον χρονικόν διάστημα άναδειχθείς άριστος διαχειριστής αύτών 
καί άποπληρώσας τεράστιον δημιουργηθέν χρέος?Ία) Είχεν ήδη 
καί τήν σχετικήν πείραν τόσον έκ τής διαχειρίσεως τών τής Μονής 
Μαχαιρά προηγουμένως όσον καί τών τής ’Αρχιεπισκοπής άπό 
τής άναλήψεως ύπ’ αυτού τής έν αυτή θέσεως τόΰ Οικονόμου. Πα- 
ραλλήλως όμως πρός τήν οικονομικήν άνόρθωσιν έπεδίώχθη ύπό 
τού Κυπριανού ή πνευματική άνύψωσις τών έκκλησιών καί τού ποι
μνίου του. Ό πλουτισμός τών έκκλησιών διά καταλλήλων έκκλησι- 
αστικών βιβλίων, εικόνων, καί άλλων σκευών, ών βρίθουσιν αΐ έκ- 
κλησίαι τής ’Αρχιεπισκοπικής περιφερείας, ύπήρξε κυριώτατον μέ- 
λήμά του καί ώς πρός τό ζήτημα τούτο δυνάμέθα νά εϊπωμεν ότι Ά
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δεν έκαινοτόμησεν, άλλ’ έσυνέχισε τό έργον του προκατόχου του 
’Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.

Και ή προς πνευματικήν άναγέννησιν του λαού φροντίς των 
’Αρχιεπισκόπων τής Κύπρου χρονολογείται από παλαιοτέρους χρό
νους. ’Ήδη ό ’Αρχιεπίσκοπος Φιλόύεος, άνήρ διακρινόμενος διά 
την πνευματικότητα του, ώς πλήν άλλων δεικνύουσι καί αί εγκύ
κλιοι καί αί μελέται του?2) είχεν ιδρύσει άνωτέραν Σχολήν εν Λευ
κωσία, εις τήν όποιαν έδιδάσκοντο τά κλασσικά γράμματα?3) Ό 
μέγας διδάσκαλος Έφραίμ ό ’Αθηναίος, ό κατόπιν Πατριάρχης 'Ι
εροσολύμων, καί ό Ρώσος μοναχός Μπάρσκυ, ό γνωστός διά τό 
μέγα του έργον τό περιλαμβάνον περιηγήσεις εις τήν ’Ανατολήν, 
υπήρξαν διδάσκαλοι τής Σχολής τούτης, ό μεν των έλληνικών, ό δε 
των λατινικών. Άλλ’ ή Σχολή αυτή έπαυσε μετ’ ολίγον λειτουρ
γούσα, ό δε ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ιδρυσεν άλλην, ώς εΐπομεν, 
όλιγα έτη πρό τής εξορίας του, τώ 1808.* 13 14) Καί αυτή δμως φαίνε
ται δεν είχεν ευδοκιμήσει καί ό Κυπριανός άνέλαβεν ώς εν έκ τών 
πρώτων μελημάτων του να ίδρυση Ελληνικήν Σχολήν επί σταθε- 
ρωτέρων βάσεων. Μόλις είχεν αντιμετωπίσει έπιτυχώς, ώς εΐπο
μεν, εντός δύο έτών τά οικονομικά προβλήματα τής ’Αρχιεπισκο
πής, έμερίμνησε καί περί ίδρύσεως Ελληνικής Σχολής, Έλληνομου- 
σείου καλούμενης—τώ 1812. Είναι αυτή ή σήμερον συνεχιζόμενη 
ώς Παγκύπριον Γυμνάσιον, εις δ αυτή συνεπληρώθη άπό του 
1893.15)

12 Βλ. ’Αρχ. Κυπριανού, Χρονολογική Ιστορία της νήσου Κύπρου σελ. 551. 
Χάκεττ—Παπαϊώάννου έ. ά. σελ. 287. Hill έ. ά. 345 κ. έ.

13. Βλ. λ. Φιλίππου έ. ά. σελ. 70 κ. έ. 86 κ. έ. 135 κ. έ.
14. Βλ. Λ. Φιλίππου έ. ά. σελ. 87 κ. έ.
15. Βλ. Εύ. ΓλυΚύν έν Α* Έπετηρίδι Τελειοφοίτων Πάγκυπρίου Γυμνα

σίου καί Διδασκαλείου σελ. 25 κ. έ. Σ. Μενάρδου έ. ά. σέλ. 32. 137 κ. έ. έν
θα καί τό πλήρες κείμενον τής ιδρυτικής πράξεως. Λ. Φιλίππου έ. ά. 92 κ. έ.

Άλλ’ ενδιαφέρει όχι άπλώς να ίδωμεν τήν ϊδρυσιν τής Σχολής 
ώς ενα σύνηθες έργον, έστω μεγάλης σημασίας διά τήν νήσον, καί 
διά τήν οποίαν μέχρι σήμερον καί εις τό μέλλον αυτή πρέπει νά εί
ναι πρός τον Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν ευγνώμων, αλλά πρέπει νά 
έκτιμήσωμεν ιδιαιτέρως τάς σκέψεις, τάς όποιας οδτος διετύπωσεν 
έν τή ιδρυτική πράξει τής Σχολής, ή οποία διασώζεται ώς εν τών ση- 
μαντικωτέρων κειμηλίων Κύπρου του Αρχιεπισκόπου τούτου έν τώ 
Κώδικι Α' τής Αρχιεπισκοπής, φέρουσα τήν ιδιόχειρον αύτου ύπο- 
γραψήν. Απευθυνόμενος οδτος προς τούς εκκλησιαστικούς άνδρας, 
τούς εύγενεστάτους άρχοντας καί πάντας τούς χριστιανούς, τονίζει 
έν άρχή τήν σημασίαν του άγώνος καί τής θυσίας ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδας, διότι* ώς λέγει* «οί ούτως άγωνιζόμενοι υπό του θεοΰ στε- 
φανουνται καί ύπό τών ανθρώπων έγκωμιάζονται», παραθέτει δ’ έ
πειτα άρκετά ιστορικά παραδείγματα άποδεικτικά τής όρθότητος 
τής τοιαύτής άρχής. Μιμούμενος οδτος, λέγει, ώς ύπεύθυνος έφορος
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των εκκλησιαστικών καί των πολιτικών πραγμάτων της νήσου τούς 
παλαιούς έκείνους άνδρας έθεώρησε πρέπον καί συμφέρον νά κατα- 
λίπη «ύπέρ πίστεως αγώνισμα τή πατρίδι προς ώφέλειαν τών ομο
πάτριων κατά τά ηθικά και τά εκκλησιαστικά». ’Ηννόησε, προσθέ
τει, δτι ή Κύπρος «πάσχει μέγαν αύχμόν παιδείας καί έλλειψιν ελ
ληνικών μαθημάτων, τά όποια είναι τό μόνον όπου στολίζουσι τόν 
άνθρώπινον νουν καί όπου καταστήσουσι τόν άνθρωπον άξιον τώ 
ογτι άνθρωπον», διό καί άπεφάσισεν άμα τή εις τόν ’Αρχιεπισκοπι
κόν θρόνον άνόδω του νά «συστήση μίαν Ελληνικήν Σχολήν» προς 
ωφέλειαν τών συμπατριωτών του.

Είναι φανερόν ότι ό Κυπριανός είχε πρόγραμμα εκ τών προτέ- 
ρων, του όποιου τήν πραγματοποίησιν έπεδίωξεν άμα τή άνόδω 
του εις τόν θρόνον καί τό πρόγραμμα τούτο πρέπει νά είχε συλ- 
λάβει ευρισκόμενος έν Βλαχία, όπου ζών, ώς εϊδομεν, παρέβαλλε 
τήν πρόοδον τών άλλων πολιτειών προς τήν καθυστέρησιν τής ίδι- 
κής του πατρίδος. Περί τούτου ώμίλει ό ίδιος έν τή ιδρυτική τής 
Σχολής πράξει, έν ή τονίζει δτι εις τήν άπόφασιν περί ίδρύσεως 
τής Σχολής προήχθη τόσον έκ τής παραβολής τών άλλων νήσων 
καί τόπων, δπως καί έκ τών κατηγοριών, τάς όποιας ήκουσε κατά 
τών Κυπρίων περιερχόμενος τόπους καί ξένας έπαρχίας. Καί προσ
θέτει: «Αύτάς λέγω τάς κατηγορίας αύτοίς ώσίν άκηκοότες, καί 
έκτοτε τόν ζήλον τούτον ένδόμυχον τρέφοντες, ήδη κυριάρχαι κατα- 
σταθέντες, συνάρσει θεία έβάλομεν εις έργον τόν άγαθόν μας σκο
πόν». Σκοπόν εις τήν ΐδρυσιν τής Ελληνικής Σχολής έταξεν ό Κυ
πριανός κυρίως τήν δημιουργίαν χαρακτήρων καί τήν διδασκαλί
αν τής πατρίου πίστεως «όπου με τό μέσον τής μαθήσεως προβαί- 
νοντες, ώς λέγει, εις τήν άνδρικήν ήλικίαν νά γίνωνται άνδρες θεο
σεβείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες, 
φιλέμποροι». Τό τελευταιον συνεδύαζε με τόν προσπορισμόν τών 
πρός τό ζήν συστατικών, διότι έθεώρει δτι τό πρακτικόν μέρος τής 
ζωής δεν ήδύνατο νά είναι ανεξάρτητον τής άρετής καί ιδία τής 
δικαιοσύνης. Παραλλήλως δε πρός τήν ψυχικήν διάπλασιν ό Κυπρι
ανός έτασσε σκοπόν τής Σχολής τήν καλλιέργειαν καί ρύθμισιν τής 
γλώσσης τών νέων, ή όποια είχεν έκβαρβαρωθή, καί τονίζει δτι τό
σον οί λαϊκοί δσον καί οί κληρικοί κατείχοντο γενικώς υπό 
άμαθείας.

Ή Σχολή ίδρυθεισα έντός κήπου άνήκοντος εις τήν Μονήν Μα- 
χαιρά είχεν άφιερωθή υπό του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού εις τήν 
'Αγίαν Τριάδα, «ίνα περισκέπη καί διατηρή αύτήν άπό πάσης προσ
βολής έναντίας, διαβολικής τε καί άνθρωπίνης, καί ίνα δώση αυ
τή καλήν αύξησιν καί στερέωσιν καί καρπούς άρετής τοίς σπουδά- 
ζουσιν έν αυτή νέοις» εις μνημόσυνον τών γονέων αύτου. Ταύτην 
δ~ ένεπιστεύετο καί συνίστα εις πάντας μέν τούς Μητροπολίτας 
τής νήσου, ιδία δέ εις τούς διαδόχους αύτου καί έκείνων, εις τόν 
κλήρον καί τόν λαόν «εις τό διατηρείν καί ύπερασπίζεσθαι την ίε-
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ράν Σχολήν ταύτην ώς κόρην όφθαλμου, ώς ίδιον άφιέρωμα τώ 
θεώ άγωνιζομένους ύπέρ τής διηνεκούς συστάσεως τής Σχολής τού
της, άν ήθελέ το καλέσει καί μέχρις αίματος», έξεστόμει δ’ έν τέ- 
λει κατάρας έναντίον παντός, ό όποιος ήθελεν έπιβουλευθή τήν 
Σχολήν.

Έξεθέσαμεν κάπως λεπτομερέστερον τά τής ίδρύσεως τής Ελ
ληνικής Σχολής ύπό τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, διότι προς 
τοίς άλλοις, ώς είπομεν,ή ιδρυτική περί αύτής πραξις άντικατοπτρί- 
ζει δλον τό πνεύμα τού μετ’ ολίγον Εθνομάρτυρας Ιεράρχου καί 
παρουσιάζει τό πρόγραμμα πνευματικής αύτου δράσεως, τό οποί
ον είχε καταρτίσει πολύ πρό τής άνόδου του εις τόν θρόνον καί 
τό όποιον είχε θέσει άμέσως σχεδόν εις έφαρμογήν άμα τή άναρρή- 
σει του εις αυτόν, ώς λέγει καί ό ίδιος. Αύτή δέ αϋτη ή πραξις άπο- 
τελεί τόν κυριώτατον χαρακτηρισμόν τού άνδρός.

Έν τή πράξει ταύτη όμιλεί ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός καί 
περί τής άγάπης πρός τήν πατρίδα, τήν καλλιέργειαν τής όποιας 
τονίζει ώς ένα τών κυρίων σκοπών τής Σχολής. Ποιαν πατρίδα εν
νοεί διά τών λόγων τούτων, δέν διασαφίζεται έν τή ιδρυτική πρά- 
ξει. Δέν είναι δύσκολον δμως τούτο άμέσως νά διακρίνωμεν έκ 
τίνος άλλου σημείου άνήκοντος εις τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν. 
Είναι τούτο ή λίαν ένδιαφέρουσα έπιγραφή ή άναγεγραμμένη επί 
είκόνος τού 'Αγ. Χαραλάμπου έν τώ Μετοχίω Μαχαιρά Λευκωσίας 
στυλογραφηθείσης τώ 1813 ύπ’ αυτού καί εις τήν όποιαν ή Κύπρος 
μετά τής Ελλάδος έν συνδυασμώ μνημονεύεται ώς «αύχοΰσα» διά 
τόν φρουρόν αύτών "Αγιον Χαράλαμπον. Ή μνεία τής Κύπρου έν 
τοιαύτη συσχετίσει εις τοιούτους χρόνους καί ύπό τοιουτον πολιτι
κόν καθεστώς πρέπει νά ύπήρξεν ή έκφρασις τών αγνών έθνικών 
αισθημάτων, ύφ’ ών κατείχετο ό Ιεράρχης, τού όποιου τό βλέμμα 
ήτο έστραμμένον πρός τήν Ελλάδα ώς κοινήν πάντων μητέρα καί 
τροφόν.16) Τον πόνον του διά τάς δεινός περιστάσεις τής πατρί
δος άφήνει ό Κυπριανός νά έκφύγη έκ τού στόματός του εις έκφρα- 
σιν συγκεκριμένην καί έν έτέρω έγγράφω κατακεχωρισμένω εις 
τόν αύτόν Κώδικα τής ’Αρχιεπισκοπής Α',17) εις τθν όποιον άνα- 
φέρεται εις τάς δυστυχίας καί τήν κατάρρευσιν τής Μονής Μαχαι- 
ρόζ περί τής όποιας πάντοτε καί ώς ’Αρχιεπίσκοπος έμερίμνα, ιδία 
δέ περί τής οικονομικής αύτής άνορθώσεως. Έν τώ έγγράφω τού- 
τω προσθέτει οδτος τά εξής λίαν ένδιαφέροντα: «’Αλλά φεύ ! Ό 
ζυγός τής βαρβαρικής τυραννίδος, αί άξιοδάκρυτοι συμφοραί τής 
πατρίδος καί δυστυχίαι καί αί περιστάσεις αί καιρικαί, κατέστησαν 
αύτήν τήν περιώνυμον μονήν, τήν πρώην άρίζηλον καί περίβλεπτον, 
ώς θέαμα καί πτώμα έλεεινόν».

16) Ανάλογος έπιγραφή εις μεταγενεστέραν εικόνα του 'Αγίου Χαρα
λάμπου (1843) εύρισκομένην εις τήν Κεντρικήν ίεράν Μονήν Κόκκου δεικνύει 
δτι ή τοιαύτη μνεία είχε γίνει μετέπειτα σταθερά.

17. Κώδιξ Α' σελ. 181 κ. έ.
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Τό ένδιαφέρον του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έξετείνετο καί 
εις άλλα κοινωνικά καί εκκλησιαστικά ζητήματα. Είναι γνωστόν 
έως σήμερον τό λεγόμενον «νερόν του δεσπότη» εν Στροβόλω, ερ- 
γον αύτού λίαν σημαντικόν δια τούς χρόνους εκείνους, ούσιώοους 
δέ σημασίας καί μέχρι των σημερινών άκόμη χρόνων. ’Ωσαύτως ά- 
ξιομνημόνευτον ύπήρξε τό ένδιαφέρον του διά τήν ϊδρυσιν Και άλ
λων σχολών έν τή νήσω, ώς είναι ή έν Λεμεσω σχολή, ή ώς προς τό 
πρόγραμμα προσαρμοσθεισα προς τό φιλολογικόν ΓυμνάσιονΣμύρ- 
νής καί Κυδωνιών. ’Αλλά τήν προσοχήν του έστρεψεν ό’Αρχιεπίσκο
πος Κυπριανός Ιδιαιτέρως εις τήν πατρίδα του Στρόβολον, του όποι
ου τον κύριον ναόν τον άφιερωμένον εις τήν Παναγίαν τήν Χρυσελε- 
ουσαν, τον ίδρυθέντα επί Ουγου Δ' τον 14. au, έπεσκεύασε ριζικώς 
μετά του άνεψιοΰ του Χατζισάββα, τής δλης έργασίας άρξαμένης α
πό του 1810, συμπληρωθείσης δέ τώ 1817, ώς δεικνύει καί ή σήμερον 
σωζομένη αυτόθι επιγραφή, ής ή άρχή έχει ουτω: «Λιτήν προσφο
ράν δέξαι μικρόν, μητράνανδρε κόρη, την εκ βάθρων οικοδομήν 
του ναού σου, ήν προσφέρει Κυπριανός ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκ 
τών σών τά σά λαβών κτλ». Μετά του αυτού άνεψιου του Χατζισάβ
βα έκτισεν έπί τών έρειπίων άρχαιοτέρας έκκλησίας τήν έκκλησί- 
αν τού 'Αγ. Γεωργίου έν Στροβόλω, έδώρησεν εις τήν Εκκλησίαν 
Χρυσελεούσης τό καί σήμερον σωζόμενον ξυλόγλυπτον είκονοστά- 
σιον, τον ξυλόγλυπτον άμβωνα, ιερά σκεύη, έξαπτέρυγα, άρτοφό- 
ριον κ. ά. Γονυπετείς ό Κυπριανός καί ό Χατζισάββας παρίστανται 
εις άνάγλυφον σύμπλεγμα κρατούντες πλοίον, έν φ είκονίζεται ή 
Θεοτόκος Ελεούσα τού Στροβόλόυ, μετά τής έπιγραφής «Ό θείω 
ελεεί Κύπρου Κυπριανός καί ό Χατζισάββας Κυριάκού προσκυνη
τής». Εις πίνακα δέ λίαν ένδιαφέροντα παριστάνονται άμφότεροι 
οί δωρηταί προσφέροντες τήν ύπ’ αυτών οίκοδομηθείσαν εκκλησίαν 
εις τήν Ελεούσαν.18)

18. Περί τών έν Στροβόλω έργων τορ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού βλ. 
λεπτομερώς Κ. Μυριανθέως έ. α. σ. 45 κ. έ. Πίνακες 8—17. 19. Πρβλ. X. Παπαϊωάννου, «Φώς» σελ. 37. Βλ. Ν. Κυριαζήν, Κυπρ. Χρον. 

Ζ' 40 κ. έ.
20. Βλ. Ί. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής Έλληνικής Έπαναστάσεως Α' 

σελ. 53 κ. έ.

'Ως πνευματικός δέ ήγέτης τού λαού έθεώρησεν ό ’Αρχιεπίσκο
πος Κυπριανός περαιτέρω ύποχρέωσίν του νά διαφώτιση τούτον 
δι’ έγκυκλίων έπί δύο ούσιωδών ζητημάτων, τά όποια έκράτουν 
αύτόν τότε έν πολλή άνησυχία. Ή μία τούτων άναφέρεται εις τάς 
έπιδρομάς τών άκρίδων, αί όποίάι κατέστρεφον τότε τά πάντα έν 
τη νήσω καί διά τούτο καί ούδέν φυτόν διέφευγε τον όλεθρον, ώστε 
πλειστοι κάτοικοι έξέπατρίζοντο καί ό πληθυσμός, ό όποιος είχεν 
ήδη πολύ έλαττωθή, ώλιγόστευεν άκόμη περισσότερον. 'Η έπικρα- 
τουσα πρόληψιςδτι αί ακρίδες δέν αποθνήσκουν φονευόμεναι, άλ- 
λά τούναντίον πολλαπλασιάζοντας συνετέλει τά μέγιστα εις τήν 
χειροτέρευσιν τής καταστάσεως. Διά τούτο, άφού έξήγει εις τήν 
έγκύκλιόν του δτι αί ακρίδες φονευόμεναι δέν άνίστανται, άλλ’ 
δτι αί άνιστάμεναι είναι αί ζώσαι αί κατατρώγουσαι τάς σάρκας
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τών φονευθεισών, παρώτρυνε τον λαόν νά μή άναμένη τήν σωτηρί
αν του μοιρολατρικώς, άλλ’ δτι θά έπρεπεν ό ίδιος νά άναλάβη τόν 
κατ’ αυτών άγώνα. Τό πράγμα ενδιαφέρει όχι μόνον, διότι ό ’Αρχι
επίσκοπος Κυπριανός άντιμετωπίζει ζητήματα ουσιώδους σημασί
ας διά τήν οικονομικήν ζωήν τών κατοίκων τής νήσου, άλλά καί 
διότι άποδύεται ε’ις άγώνα κατά τών προλήψεων τού λαού, υπό τών 
οποίων δυστυχώς συχνότατα ούτος πάσχει, καί ώς φωτισμένη διά
νοια αυτός τόν παροτρύνει νά βλέπη τά πράγματα μέ τόν φακόν 
τής πραγματικότητος καί τής ορθής κρίσεως, ούχί δέ μέ τόν φακόν 
τών φθοροποιών προλήψεων.

Ή δευτέρα έγκύκλιος τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού άναφέ
ρεται εις τήν όργάνωσιν τών έλευθεροτεκτόνων, τών όποιων αί δο- 
ξασίαι είχον τότε άρχίσει νά διαδίδωνται έν τή νήσω, έστω καί αν 
δέν ειχεν άκόμη ίδρυθή στοά. Τήν όργάνωσιν ταύτην ό Κυπριανός 
καταδικάζει, ή δέ τοιαύτη καταδίκη ήρμηνεύθη ύπό τινων ώς όφει- 
λομένη εις έπέμβασιν τών Τουρκικών άρχών πρός ματαίωσιν τής 
δράσεως τών Φιλικών, οί όποιοι έθεωρήθη δτι έκρύπτοντο ύπό τήν 
κίνησιν τών έλευθεροτεκτόνων. Ούδεμία ένδειξις περί τής τοιαύτης 
ύποθέσεως υπάρχει, τούναντίον γνωρίζομεν δτι οί φιλικοί εις Κύ
προν ήλθον όλίγα μόλις έτη προ τής έλληνικής έπαναστάσεως καί 
ούχί άπό τού 1815, δτε χρονολογείται ή έγκύκλιος, εϊμεθα 
δέ βέβαιοι δτι παρουσιάζετο τότε πράγματι κίνησις τών έ
λευθεροτεκτόνων19) έν τή νήσω. Ή προστασία τού ποιμνίου άπό 
τοιούτων οργανώσεων ήτο ζήτημα τής πνευματικής δικαιοδοσίας 
τού Ιεράρχου καί δέν δύναται νά συσχετισθή προς τά πολιτικά ζη
τήματα τά διαδραματιζόμενα τότε έν τή ’Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία καί τά μετ’ ολίγα έτη έν Κύπρω διαδραματισθέντα. Όμιλεί 
άλλως τε σαφώς δτι οί έλευθεροτέκτονες—φαρμασόνοι—ή σαν έ- 
χθροί τής Χριστιανικής πίστεως, άφού ή κίνησις αύτη περιέλαβε 
καί ’Οθωμανούς έν τή νήσω. Τό δτι έν τή έγκυκλίω άναφέρει δτι 
οδτοι ήσαν έχθροί καί τού βασιλέως—δηλ. τού Σουλτάνου—ουδό
λως ένισχύει άντίθετον άποψιν, διότι είναι γνωστόν δτι οί ήγεμόνες 
πάντοτε έθεώρουν ύποπτους καί έπικινδύνους πάσας τάς μυστικός 
οργανώσεις. Τούτο ε’ίδομεν νά συμβαίνη καί εις τήν σύγχρονόν μας 
έποχήν.

'Η έπαφή τής Φιλικής Εταιρείας πρός τήν Κύπρον καί τόν ’Εκ
κλησιαστικόν καί Εθνικόν άρχηγόν της ή συντελεσθείσα όλίγα έτη 
προ τής Έπαναστάσεως τού 1821 έκαλύφθη ύπό τού πέπλου τού 
θρύλου, τόν όποιον παρέλαβον μετά τινας δεκάδας έτών καί έπανέ- 
λαβον εις τά ιστορικά των έργα συγγραφείς οίος ό ’Ιωάννης Φι- 
λήμων καί άλλοι νεώτεροι.20) Ύπό άλλων δμως ήμφεσβητείτο ώς
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δήθεν μή άποδεικνυομένη ύπό των γεγονότων. Αί πρόσφατοι όμως 
έρευναι εις τά άρχεΐα του Ελληνικού κράτους, αί όποΐαι άπε κά
λυψαν την, ένεργοτέραν συμμετοχήν των Κυπρίων ε’ις τον ύπέρ 
ανεξαρτησίας αγώνα εις τά πεδία των μαχών διεπίστωσε και τό 
γεγονός τούτο πέραν πάσης αμφιβολίας.21) Κατά τάς θετικός ταύ- 
τας πληροφορίας πρώτος ό Μετσοβίτης Φιλικός 'Ύπατρος έπισκε- 
φθε'ις την Κύπρον και τον ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν εδρε τούτον 
και τούς προκρίτους τής νήσου προθύμους νά συνεισφέρωσι χρή
ματα καί τρόφιμα ύπέρ του άγώνος. Ταυτα ένετάλη παρά του Ά- 
λεξάνδρου Ύψηλάντου ό Φιλικός ’Αντώνιος Πελοπίδας νά παρα- 
λάβη παρά του ’Αρχιεπισκόπου καί τή συνοδεία εμπίστου προσώ
που αύτού νά μεταφέρη εις Πάτρας τής Πελοποννήσου. Εις τον 
’Αρχιμανδρίτην Δίκαιον έδόθησαν τά γράμματα, τά όποια θά με- 
τέφερεν ό Πελοπίδας προς τον ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου. Εις τό προς 
τον Πελοπίδαν γράμμα του ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έγραφεν ότι 
θά έπρεπεν έπιστρέφων οδτος εξ Αίγύπτου νά διέλθη εκ Κύπρου, 
έγχειρίση τό προς τον ’Αρχιεπίσκοπον γράμμα καί παρακινήση 
νά συνεισφέρη τά τής ύποσχέσεώς του, τά δε προσφερθησόμενα έ
πρεπε νά παραδοθουν εις τον επί τούτώ εν Πάτραις όρισθέντα ’Ιω
άννη ν Παππά Διαμαντόπουλον. Εις δε τό προς τον ’Αρχιεπίσκοπον 
γράμμα ό Ύψηλάντης έγραφεν ότι έπληροφορήθη παρά του Ύπά- 
τρου την ύποσχεθεΐσαν γενναίαν εισφοράν ύπέρ του Σχολείου τής 
Πελοποννήσου, του όποιου οδτος ήτο γενικός έφορος. Εύχαριστών 
δε ειδοποιεί δτι ή έναρξις του Σχολείου ήγγιζε καί ό Πελοπίδας θά 
τον έβεβαίωνε διά ζώσης περί τής όσονούπω άνεγέρσεως του ίεροΰ 
τούτου καταστήματος καί άνέμενε την άποστολήν τής ύποσχεθείσης 
παρ’ αύτου καί τών ομογενών τής νήσου εισφοράς εις χρήμα καί εις 
ζωοτροφίας. ’Εξέφραζε περαιτέρω την έλπίδα ότι ή Μακαριστής του 
θά έφιλοτιμεΐτο νά δείξη τήν συνεισφοράν άξίαν του μεγάλου ζήλου 
καί πατριωτισμού Αύτής καί όλου τού ποιμνίου. Πας τις δύναται νά 
έννοήση, ποιον ήτο τό άνεγειρόμενον Σχολειον τής Πελοποννήσου, 
ύπέρ του οποίου έζητείτο παρά τών Κυπρίων εισφορά.

21. Βλ. Έ. Πρωτοψάλτην έν περιοδικό «Ελληνική Κύπρος» 1953 σελ.
245. 252. Hill ε. ά. σ. 124. Πρβλ. θ. Βαγενα, Χρονικά τής Κύπρου σελ. 63 κ. έ.

Δεν γνωρίζομεν λεπτομέρειας περί τής διεκπεραιώσεως παρά 
του ’Αντωνίου Πελοπίδου τής εντολής ταύτης του ΆλεξάνδρουΎψη- 
λάντου εις τάς παραμονάς τής έπαναστάσεως. Άλλ’ ή μετά του ’Αρ
χιεπισκόπου Κυπριανού επαφή τών Φιλικών, ε’ις τήν οποίαν καί αί 
έπιστολαί αύτου άναφέρονται, προηγήθησαν ήδη όλίγα έτη καί το
ποθετούνται τώ 1818. Τέσσαρες απεσταλμένοι εΐχον έλθει καί έφιλο- 
ξενήθησαν διά λόγους προνοίας ε’ις τήν έναντι τής ’Αρχιεπισκοπής 
Ελληνικήν Σχολήν. Ε’ις άνάμνησιν του γεγονότος τούτου ό Ελληνι
κός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου ένετοίχισεν, ώς εΐπον, έν άρχή 
αναμνηστικήν πλάκα εις τό υπόγειον τής Σχολής, τό παλαιότερον
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τμήμα αύτής το προερχόμενον εκ τών χρόνων εκείνων, καί ή όποια 
μετ’ ολίγον θά άποκαλυφθή ώς ελάχιστη τιμή προς τούς ήρωας έ- 
κείνους, οί όποιοι διαπλέοντες τάς θαλάσσας ύπό δυσμενεστάτους 
οιωνούς ήλθον εις τήν μικρόν μας πατρίδα καί παρέμειναν επ’ ολί
γον έν αύτή χάριν ίερωτάτου σκοπού, άποτελουσι δ’ οϋτω τον 
άρρηκτον δεσμόν τής νήσου ήμών μετά τής έπαναστατησάσης καί 
έλευθερωθείσης έλληνικής πατρίδος.

Αί τοιαυται συνεννοήσεις τών Φιλικών μετά του ’Αρχιεπισκό
που καί άλλων σημαινόντων προσώπων τής νήσου άποτελουσι τό 
προοίμιον τών τραγικών σκηνών, αί όποΐαι μετ’ όλίγον έμελλον έν 
αύτή νά έκτυλιχθώσιν. Ή ελληνική έπανάστασις εΐχεν άπό του Μαρ
τίου' του 1821 έν Πελοποννήσω κηρυχθή μετά τήν κατά Φεβρουάριον 
γνωστήν έν Ίασίω προκήρυξιν του αρχηγού αύτής ’Αλεξάνδρου Ύ
ψηλάντου καί βαθμηδόν έξετείνετο εις τήν Στερεόν Ελλάδα, τάς 
νήσους καί τάς βορειοτέρας ελληνικός χώρας. 'Η Κύπρος δέν περι- 
ελήφθη εις τήν δίνην τών έπιχειρήσεων ούτε άμέσως ούτε βραδύτε- 
ρον. Ή άφιξις εις Λάρνακα του άνεψιοδ του ’Αρχιεπισκόπου Κυπρι
ανού Θεοφίλου Θησέως καί ή ύπ’ αύτου διανομή έπαναστατικών 
φυλλαδίων, ή παρουσία μετ’ ολίγον του ‘Έλληνος θαλασσινού ήρω- 
ος Κανάρη εις αύτήν, ώς άναφέρεται, τήν 19 ’Ιουνίου 182122) καί 
ή μελετηθεισα έκστρατεία εις Λίβανον, περί τής όποιας πρόσφατοι 
αποκαλύψεις έκ τών άρχείων του Ελληνικού κράτους έχουν δημο- 
σιευθή, μάς πείθουν δτι καί ή Κύπρος έπρεπε νά περιλαμβάνεται 
μεταξύ τών ύπό έξέγερσιν έλληνικών χωρών, έφ’ δσον αί περιστά
σεις θά τό έπέτρεπον ή θά τό άπήτουν. ’Άλλαι πληροφορίαι αναφέ
ρουν δτι ό ’Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος θησεύς, άνεψιός του ’Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού, έφθασεν εις Λάρνακα τον ’Απρίλιον τού 1821 
καί διεμοίραζε φυλλάδια έπαναστατικου περιεχομένου. Καί περί 
αυτού τού ’Αρχιεπισκόπου ύπάρχει ή πληροφορία δτι έθεσεν εις 
κυκλοφορίαν έν τή νήσω έπιστολάς παρακινούσας εις έξέγερσιν. 
Εΐχον ηδη προηγηθή τά γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως με τον 
άπαγχονισμόν τού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ώστε νά έγνώριζε 
καί οδτος, είτε έκινεΐτο προς έξέγερσιν είτε παρέμενεν έν ήσυχία, 
τί τον άνέμενε. Πιθανόν αί πρότεραι έπιφυλάξεις αύτού περί ένερ- 
γού δράσεως έν Κύπρω όφειλόμεναι εις δικαίαν σύνεσιν, νά εΐχον 
ήδη ύποχωρήσει καί νά έμελέτα οδτος ένεργόν πλέον άνάμειξιν 
ε’ις τον άγώνα.

Πάντως οί Τούρκοι τής νήσου εύρίσκοντο εις μεγάλην ταραχήν 
καί σύγχυσιν. Ό νέος Κυβερνήτης τής νήσου Κουτσιούκ εις τήν 
προς τήν Υψηλήν Πύλην έκθεσίν του περιέγραφε τον ’Αρχιεπίσκο
πον, τούς 'Έλληνας έπισκόπους καί τούς λοιπούς προκρίτους τής 
νήσου ώς στασιάζοντας καί ετοίμους νά έπαναστατήσωσι.23) Δέν

22. Βλ. Hill έ. ά. σ. 125. θ. Βαγενά ε. ά. σελ. 68 κ. έ.
23. Βλ. Hill ε. ά. σ. 125 σημ. 3.
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δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τούς Ισχυρισμούς των Τούρκων περί με- 
λετωμένου κινήματος ώς αποβλέποντας απλώς εις τό νά δικαιολο- 
γήσωσι τά έγκλήματά των είτε έκ των προτέρων είτε εκ των ύ
στερων. Τα γεγονότα πείθουν ότι την κατάστασιν άντίκρυσαν οί 
Τούρκοι δι’ αποστολής στρατού έκ μερικών χιλιάδων προερχομένων 
έκ Καραμανίας. Εκτελέσεις είχον ήδη αρχίσει άπό τού ’Απριλίου. 
Περί τούτου μας πληροφορούσιν αξιόπιστοι σύγχρονοι ξέναι πη- 
γαί. Ή διαταγή τού Σουλτάνου περί αφοπλισμού πάντων τών κα
τοίκων έπηκολούθησε τήν 23. ’Απριλίου, έξετελέσθη δέ άνευ δυσχε- 
ρείας. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός—ύπό τήν πίεσιν τού Κυβερ
νήτου τής νήσου ώς ρητώς ύπ’ αύτοΰ άναφέρεται—άπηύθυνεν έγ- 
κύκλιον πρός τον λαόν παρακινών εις ήσυχίαν. Είναι αυτή τό τε- 
λευταίον έγγραφον χρονολογούμενον άπό 16. Μαΐου 1821 καί λίαν 
ένδεικτικόν τής σοβαρότητος τής έν τή νήσω καταστάσεως. «Προσέ
χετε, έγραφε, διά τον θεόν, τέκνα, νά μή ύποπέσητε εις τό παρα
μικρόν έλάττωμα μήτε λόγον μήτε έργον, διότι όποιος εις τοιού- 
τους καιρούς είναι απρόσεκτος εις τούς λόγους του ή εις τά έργα 
του παιδεύεται με κεφαλικήν τιμωρίαν». Είναι πολύ ένδιαφέρον νά 
σημειωθή ότι ή χρήσις τής λέξεως απρόσεκτος δεν δύναται νά εί
ναι τυχαία. Δήλοι άναμφισβητήτως τήν παρακίνησιν εις στάσιν διά 
λόγου ή έργου. Περαιτέρω όμως λέγει ότι έκείνοι, οί όποιοι δέν 
θέλουν δοκιμάσει τό παραμικρόν θά τύχουν τής εύνοιας τού Κυ
βερνήτου. Καί τούτο ένδεικτικόν τού δτι ή έγκύκλιος έξεδόθη κατ’ 
έπιταγήν. Καί έν ύποσημειώσει άνεφέρετο ότι ήτο διαταγή του Έ- 
φένδη νά άναγνωσθή ή έγκύκλιος «εις όλους τούς ραγιάδες διά τήν 
ήσυχίαν των».24) Ή τοιαύτη διπλοπροσωπία τών έκκλησιαστικών 
αρχηγών κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, ιδίως δέ κατά 
δυσχειμέρους περιστάσεις, δέν είναι τι τό άσύνηθες. Τούτο έδωσεν 
αφορμήν εις έπιπολαίως έξετάζοντας τά πράγματα ιστορικούς έ- 
ρευνητάς, ξένους καί ήμετέρους, νά κατηγορήσωσι τήν έκκλησί- 
αν δτι όχι μόνον προστάτις τού λαού δέν ήτο, άλλ’ δτι τούναντίον 
έξεμεταλλεύετο τήν έθναρχικήν της ιδιότητα εις βάρος τού λαού 
συνεργαζομένη μετά τών δυναστών τού γένους. Ούδέν τούτων άν- 
αληθέστερον καί άδικώτερον. Αί ύπηρεσίαι, τάς όποιας προσέφερεν 
ή Εκκλησία εις τό δουλεύον γένος, είναι ανεκτίμητοι καί ούδείς 
δίκαιος κριτής δύναται νά άρνηθή δτι άνευ αύτής τό έθνος σήμε
ρον ή δέν θά ύφίστατο ή δτι θά ύφίστατο ύπό πολύ διάφορον 
μορφήν τής σημερινής.

24. Βλ. Περιοδικόν «’Απόστολος Βαρνάβας» 1930 σελ. 440 κ. έ. Hill έ. ά. 
σελ. 128 σημ. 2.

25. Βλ. Ν. Κυριαζήν έν περιοδικό Κυπρ. Χρον. Ζ' σελ. 51.
26. Μετάφρασιν τών έντυπώσεων του "Αγγλου περιηγητοΰ έδημοσίευσεν ό 

Μ. Κυριαζής εις τό αύτό περιοδικόν Κυπρ. Χρον. Ζ' σελ. 43 κ. έ.

Άλλ’ ας έπανέλθωμεν εις τά τραγικά γεγονότα. Ταυτα έξε- 
τυλίσσοντο ραγδαίως τόσον, ώστε ή τύχη τού ’Αρχιεπισκόπου Κυ
πριανού, τών λοιπών Μητροπολιτών καί τών προκρίτων τής νήσου 
νά είχεν ήδη ένωρίς κριθη. "Οπως άναφέρουν τά έγγραφα τού έν 

Κύπρω Γαλλικού Προξενείου τά δημοσιευθέντα ύπό Ν. Κυριαζή, ό 
Κυβερνήτης «καθ’ έκάστην ή μέραν άπηγχόνιζεν, έστραγγάλιζεν ή 
κατεκρεούργει εις τήν Λευκωσίαν δυστυχείς ανθρώπους».25) Δέν 
θά είσέλθω εις τήν λεπτομερή έκθεσιν τών γεγονότων, τά όποια 
είναι άπό πολλάς πηγάς γνωστά. Δέν είναι τούτο σκοπός τής πα- 
ρούσης έπιμνημοσύνου ομιλίας. Δεν δύναμαι όμως νά μή άναφερ· 
Θώ εις τάς τελευταίας στιγμάς τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ό
πως μας τάς περιγράφει ό άγγλος περιηγητής Carne, ό οποίος έπε- 
σκέφθη τήν Κύπρον καί τον ’Αρχιεπίσκοπον όλίγας ή μέρας προ τής 
έκτελέσεώς του.26) Έν μέσω τής φρίκης καί τού τρόμου, ό όποιος 
κατείχε τόν ’Άγγλον Πρόξενον, ό Carne δέν έδίστασε νά γνωρίση 
τον Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, ό όποιος τόν έφιλοξένησεν εις οικί
αν τινά καί τόν έπεσκέφθη, μόλις ένύκτωσεν. νΗτο, λέγει οδτος, πο
λύ εύγενους καί αξιοπρεπούς έμφανίσεως καί έλεγε πρός αύτόν. 
«Ό θάνατός μου δέν απέχει πολύ. Γνωρίζω δτι δέν άναμένουσι πα
ρά τήν κατάλληλον ευκαιρίαν, διά νά μέ θανατώσωσιν». Ένώ δ’ 
έκάθισαν μαζί εις τήν τράπεζαν, συνεχίζει ό Carne, Τούρκος στρα
τιώτης έκάλεσε τον Κυπριανόν νά μεταβή κατ’ έντολήν τού Κυβερ
νήτου πρός αύτόν. Άλλ’ ούτος άπήντησε μετ’ άποφασιστικότητος 
δτι ήρνεΐτο νά ύπακούση εις τό μήνυμα. Οί κληρικοί, προσθέτει, 
ήσαν περίτρομοι, άλλ’ ό Κυπριανός προσεπάθει νά τούς ένθαρρύ- 
νη μέ κάθε τρόπον. «^Ητο πολύ συγκινημένος καί ταραγμένος, λέ
γει ό Carne έπί λέξει. Αλλά τήν εύγενικήν του μορφήν έφώτιζε ζω
ηρά ένεργητικότης, δταν ή σκέψις του προσηλούτο εις τάς σκληρό
τητας τού δυνάστου, καί έμαρτύρει τήν άπόφασίν του νά μή ύπομεί- 
νη έπί μακρότερον τήν έπιτεινομένην υβριστικότητά του, ένώ παρ
ότρυνε τούς άκροατάς του νά άναμένωσι τά χείριστα άκόμη. Ού
δείς διέκοψεν αύτόν, διότι ταύτα έφαίνοντο ώς άποχαιρετηστήριοι 
λόγοι τού έξαιρέτου τούτου ποιμενάρχου πρός τό περίτρομον ποί- 
μνιόν του, τό όποιον άναμφιβόλως διησθάνετο δτι, όταν τό έξέχον 
καί διακεκριμένον πνεύμα, πού είχε διαφυλάξει καί παρηγορήσει 
αυτούς, Θά είχεν άποστή, θά έπιπτεν άπροστάτευτον καί λεία εις 
χείρας τών έχθρών του». Προσθέτει έπειτα ό Carne δτι τόν ήρώτη- 
σε, διατί έν τώ μέσω τοιούτων κινδύνων δέν έμερίμνησε διά τήν ι
δίαν του σωτηρίαν καί διατί δέν έγκατέλειπε τήν νήσον. «Αυτός, 
λέγει, έδήλωσεν δτι θά παρέμενε, διά νά προσφέρη πάσαν εις αύτόν 
δυνατήν προστασίαν μέχρι τής τελευταίας του πνοής καί δτι είχεν 
άπόφασίν νά συναπολεσθή μετ’ αυτών».

Καί τώ δντι ό Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έπιπτε μετ’ ολίγον 
μετά τών λοιπών Μητροπολιτών καί άλλων άνωτέρων έκκλησιαστι- 
κών λειτουργών καί τών προκρίτων τής νήσου τήν 9. ’Ιουλίου άπ-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 2120 Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

αγχονιζόμενος έπί τής συκομορέας τής πλατείας Σεραγίου.26σ) 
’Έδειξε κατά τον Carne, άντλοΰντα έκ πληροφοριών, άσύνηθες θάρ
ρος και αξιοπρέπειαν. Έγονυπέτησε, λέγει, εις τό μέσον των νε
κρών σωμάτων—ό Carne δέχεται δτι πρώτον άπεκεφαλίσθησαν οί 
Μητροπολιται—καί ένεπιστεύθη τό πνεΰμά του εις χεϊρας του Ύ- 
ψίστου. Άπέθανε, λέγει, χωρίς κανένα ψίθυρον». Ή έκτέλεσις του 
’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ύπήρξε τό κορύφωμα τής άπό μηνών 
άσκουμένης διά ποικίλων μέσων καί τών σφαγών τρομοκρατίας. 
Ή φρίκη πού κατέλαβε τον λαόν είναι απερίγραπτος. Διαγράφεται 
παραστατικά εις την γνωστήν μέχρι σήμερον έκφρασιν «τον καιρόν 
τής καταδρομής». Ζωηρόν άπήχησιν τής φρίκης ταύτης μάς παρέ
χουν τά έγγραφα τοΰ Γαλλικού Προξενείου Κύπρου, τά όποια άνα- 
φέρονται εις τά τραγικά γεγονότα. "Εν τούτων υπό ήμερ. 4. Αύ- 
γούστου μέ τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον, ήτοι 17 ημέρας μετά την 
9. Ιουλίου, αναφέρει: «Σφαγή ύπό μορφήν νομιμότητος άπό πολ
λών ημερών παρατεινομένη έθέρισε τον ’Αρχιεπίσκοπον τής νήσου, 
τούς τέσσαρας επισκόπους καί όλους τούς οπωσδήποτε σηραίνον
τας ή κατέχοντας ολίγα γρόσια». Καί έτερον ύπό ήμερ. 6. Αύγού- 
στου αναφέρει: «Καθ’ έκάστην έκδίδει καί νέον κατάλογον προ- 
γεγραμμένων, έκ τών οποίων κανείς δεν έκφεύγει. "Ολα τά χω
ρία ηρημώθησαν». Αί σφαγαί ειχον έκταθή εις τάς πόλεις καί εις 
τήν ύπαιθρον εις βαθμόν πού δ Carne τάς παραβάλλει προς τήν 
σφαγήν τής Χίου. 'Ως ειρωνεία ηχούν οί λόγοι τοΰ Προξένου τής 
Γαλλίας, ό όποιος ύπό ήμερ. 17 Αύγούστου έπληροφόρει τό Ύπουρ- 
γεϊόν του δτι έθλίβετο, διότι οί έκτελεσθέντες ήσαν όφειλέται του 
γαλλικού εμπορίου καί τών ύπηκόων τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας.27)

26α. Εκτενής περιγραφή τών τραγικών σκηνών παρά Γ. Κηπιάδη, ’Απο
μνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών.

27. Βλ. Ν. Κυριαζήν, Κυπρ. Χρον. Ζ' σελ. 55 κ. έ.

28. Μετάφρασις έδημοσιεύθη εις τήν έν Λευκωσία έκδιδομένην έφημερί
δα «Φωνή τής Κύπρου» του έτους 1886 άρ. 163. Πρβλ. καί Ν. Κυριαζήν εις 
Κυπρ. Χρον. ΙΓ' σ. 250 κ. έ. Περί τής έπακολουθησάσης τρομοκρατίας μας 
διαφωτίζει έπαρκώς χειρόγραφος κώδιξ του 'Ηγουμένου Κύκκου Χαραλάμπου 
(1821—24) τοΰ διαδεχθέντος τον άπαγχονισθέντα 'Ηγούμενον ’Ιωσήφ. Περί 
τούτου διελάβομεν εις άνακοίνωσιν προς τά μέλη τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών. Αυτή θά δημοσιευθή εις τόν προσεχώς έκδοθησόμενον τόμον του 
’Επιστημονικού αύτής Δελτίου.

Τά πτώματα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, τών Μητροπολι
τών καί τών λοιπών προκρίτων, οί όποιοι έξετελέσθησαν τήν πρώ- 
την ή μέραν, παρεδόθησαν εις τούς χριστιανούς τής Λευκωσίας καί 
έτάφησαν εις τον ναόν Φανερωμένης, εύρίσκονται δε καί σήμερον 
τά οστά των θαμμένα εις τό είδικώς ίδρυθέν παρά τό ιερόν αύτοΰ 
βήμα Μαυσωλεΐον, δπου αναπαύονται έν ειρήνη καί καλοΰσιν άπαξ 
μεν τοΰ έτους εις κοινήν ύπέρ αύτών προσευχήν, άλλά καθημερι
νώς εις αιώνιον μνημόσυνον τής θυσίας των. Τά πτώματα τών έκτε- 
λεσθέντων τάς άλλας ή μέρας — τό σύνολον τούτων άναφέρε- 
ται δτι άνήρχετο εις πέντε περίπου εκατοντάδας, άλλ’ ίσως νά 
είναι πολύ περισσότερον,—έρρίφθησαν κάτω άπό τά τείχη τής πόλε- 
ως, τής όποιας αί πύλαι ειχον κλεισθή τάς τελευταίας ή μέρας προς 
άπομόνωσιν αύτής, παραληφθέντα δ’ ύπό τινων Ελλήνων έτάφησαν 
εις τά νεκροταφεία τών 'Αγίων 'Ομολογητών καί τής Παλουριω- 
τίσσης, χωρίς τά λείψανά των νά διατηρηθούν μετέπειτα. Τό ήρω- 

ϊκόν τέλος τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τών σύν αύτώ θυ- 
σιασθέντων ώς καί τήν ήρωϊκήν θυσίαν τοΰ Έθνομάρτυρος Πατρι- 
άρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' μάς ενθυμίζει ή θυσία 
τών Κυπρίων ’Εθνομαρτύρων.

Εις τήν ιταλικήν εφημερίδα Notizie del Giorno έν Ρώμη έκδιδο- 
μένην ύπό αύτόπτου μάρτυρος έδημοσιεύοντο κατά τό αυτό έτος 
1821 τά έξής χαρακτηριστικά τοΰ μεγέθους τής έπακολουθησά- 
σης τρομοκρατίας. «Ποιον δεν κινεί εις οίκτον ή νήσος εκείνη, γρά
φει ή ιταλική έφημερίς, βλέποντα αυτήν έρημωθείσαν τών Ελλή
νων κατοίκων της, έξ ών άλλοι έσφάγησαν, άλλοι έφυγαν, άλλοι 
ήναγκάσθησαν νά άσπασθώσι τον Μωαμεθανισμόν καί άλλοι τέλος 
έκ τοΰ φόβου τών βασάνων καί τών φόρων εύρίσκονται ήμιθανεϊς... 
"Ολαι αί έκκλησίαι καί τά μοναστήρια τών Ελλήνων, τά όποια 
έπλουτίσθησαν ή έξ ιδίων κεφαλαίων ή έκ δωρεών καί βοηθειών καί 
άφθονων ιερών σκευών έγυμνώθησαν ήδη παντελώς, αί πεδιάδες 
είναι ήδη έρημοι, ή γεωργία παντελώς κατεστράφη καί διεκόπη 
πάσα έμπορική συναλλαγή ».28 )

Μετ’ ολίγον τά πράγματα τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου άποκα- 
τεστάθησαν, άναβιβασθέντων εις τούς θρόνους άλλων προσώπων 
ύπ’ αύτών τών φονέων, ένω άλλοι τινές κατέφευγον εις τήν ξένην τή 
βοήθεια τών ευρωπαϊκών" Προξενείων. Έν ταύτη δεν έζήτησαν α
πλώς άσυλον προς σωτηρίαν των, ούδέ έζησαν έν ήσυχία άναμι- 
μνησκόμενοι μόνον μετά θλίψεως τών τραγικών γεγονότων. Του
ναντίον έπεζήτησαν νά γίνωσιν έστω καί μακράν τής Κύπρου εύ- 
ρισκόμενοι συνεχισταί τοΰ μεγάλου έργου τών θυσιασθέντων καί 
έκάλεσαν εις έκδίκησιν κατά τών τυράννων διά μιας πλέον φανε
ρός προκηρύξεως, ή όποια άποτελεΐ έν τών άξιολογωτέρων έγ- 
γράφων τής νεωτέρας Κυπριακής Ιστορίας. Τό έγγραφον τοΰτο 
έκδοθέν τήν 6. Δεκεμβρίου τοΰ 1821 καί ύπογραφόμενον ύπό τοΰ 
έπισκόπου Τριμυθοΰντος Σπυρίδωνος, τοΰ Έξάρχου ’Αρχιεπισκο
πής Ίωαννικίου, τοΰ μετέπειτα άναγορευθέντος ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου, τοΰ άνεψιοΰ τοΰ έκτελεσθέντος ’Αρχιεπισκόπου Κυπρια
νού ’Αρχιμανδρίτου Νικολάου Θησέως καί άλλων κληρικών καί 
λαϊκών, έστάλη έκ Μασσαλίας εις Κύπρον καί έδημοσιεύθη εις τήν 
αύτήν ιταλικήν έφημερίδα, τήν οποίαν άνεφέραμεν άνωτέρω, Notizie 
del Giorno. Έν ταύτη, άφοΰ πρώτον άναφέρονται οί ύποκύψαντες 
εις τάς σφαγάς, τά βασανιστήρια καί τάς δηώσεις έν τή νήσω, προ-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



22 Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

βαίνουσιν εις την έξης λίαν άξιομνημόνευτον διακήρυξιν: «Νομίζο- 
μεν ενώπιον θεού καί άνθρώπων, ότι έχομεν κάθε δίκαιον να μή 
γνωρίζωμεν πλέον διά διοίκησιν τούς αίμοβόρους τούτους ληστάς, 
άλλα συμφώνως με τούς λοιπούς άδελφούς ημών 'Έλληνας'θέλο- 
μεν προσπαθήσει τήν ελευθερίαν τής ειρηνικής ημών, πάλαι μεν μα- 
καρίας, ήδη δέ τρισαθλίας νήσου Κύπρου». 'Ορίζουν έπειτα ώς ε
πίτροπον αύτών τον Νικόλαον Θησέα, διά να περιέλθη τάς εύρωπα- 
ϊκάς χώρας καί προπαγανδίση παρά τοις χριστιανοις μονάρχαις 
υπέρ τής Κύπρου, «νά έτοιμάση δύναμιν στρατιωτικήν καί κινηθή 
κατά τών εχθρών», συνάψη δάνεια με έγγύησιν τά κτήματα του 
κοινού καί τών έκκλησιών «ένί δέ λόγω δίδεται τώ έπιτρόπω, γρά- 
φουσιν, απολύτως πάσα έξουσία, ϊνα πράξη ύπέρ τής ελευθερίας, 
νομίμου διοικήσεως, καί ευταξίας τής Κύπρου, δσα κατά τάς περι
στάσεις κρίνη αναγκαία καί ώφέλιμα κατά τάς υποσχέσεις καί όρ
κους, οϋς έλάβομεν παρ’ αύτοΟ. Ό δέ θεός τής δικαιοσύνης ευλογή
σει τούς σκοπούς ήμών, καί δώσει ήμίν τήν θείαν χάριν αυτού, ό
πως λάβωσιν αίσιον τέλος».29)

29. Βλ. Ί. Περιστιάνην, Γενική 'Ιστορία τής νήσου Κύπρου σελ. 779 κ. έ. 
Πρβλ. θ. Βαγενά ε. ά. σελ. 80 κ. έ. Λ. Φιλίππου, Κυπρ. Σπουο. Β' σελ. 55 κ.έ.

Τό έγγραφον τούτο αποτελεί τό τέλος του μεγάλου δράματος 
τής θυσίας τών ’Εθνομαρτύρων τής νήσου ήμών. Είναι αληθές ότι 
έμεινε τούτο άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος. ’Αλλά παρ’ όλον 
τούτο, ύπήρξετό καλύτερον μνημόσυνον έπί τώ άγρίω σφαγιασμώ 
τών θυσιασθέντων, έστω καί εις τήν ξένην τελούμενον ύπό τών συν
αγωνιστών των. Τούτο ας άποτελέση καί σήμερον όχι μόνον τό 
καλύτερον καί πάλιν μνημόσυνον έπί τη έπετείω τών τραγικών εκεί
νων γεγονότων, άλλά άς ύπενθυμίζη πάντοτε καί εις τό μέλλον, 
τόσον τάς σημερινός όσον καί τάς μελλούσας γενεάς, τό χρέος τών 
νεωτέρων έναντι τής μεγάλης θυσίας τών μαρτύρων εκείνων.
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Τύποις; «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» Ίσαακίου Κομνηνοΰ 2—Λευκωσία.
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