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TO 1821 KAI H KYΠΡΟΣ

«Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 ἦταν μιά μάχη ζωῆς καί θανάτου γιά ἐθνική ἀναγέννηση
καί ἐλευθερία. Ἐάν ἀναλογιστεῖ κανείς τούς ὅρους, ἐσωτερικούς καί διεθνεῖς, κάτω
ἀπό τούς ὁποίους διεξήχθη, μοιάζει μέ ἕνα ἀπίστευτο θαῦμα. Τό ἔθνος κινδύνευσε
ἀπό γενική σφαγή, πραγματική γενοκτονία, ὡς ἀντίδραση στήν ἐπανάστασή του. 

Ἡ σύγκρουση προσελάμβανε ἐκ τῶν πραγμάτων καί θρησκευτικό χαρακτήρα,
πέρα ἀπό τόν ἐθνικό, γιατί ἡ ὀθωμανική τυραννία ἦταν ταυτοχρόνως θεοκρατικό

ἰσλαμικό καθεστώς καί καταπίεζε ἐξίσου ἔθνος καί θρησκεία. Γι’ αὐτό καί ὁ ἀγώνας
τῶν Ἑλλήνων - ραγιάδων ἦταν ἀγώνας ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος»1.

Ἡἐθελοντική προσφορά τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου στούς ἐθνικούς
ἀγῶνες τῆς Μητέρας Πατρίδας εἶναι ἀναμφισβήτητη καί διαχρονική.

Παρά τό πέρασμα πολλῶν κατακτητῶν ἀπό τή Μεγαλόνησο σέ διάφορες
ἱστορικές περιόδους, τό Ἑλληνορθόδοξο στοιχεῖο δέν λύγισε· ἀντίθετα, μέ ζῆλο
πάντα συμμετεῖχε, ἀγωνίστηκε, θυσιάστηκε στό πλευρό τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδας.

«Τό ἔτος 1570, 100.000 τουρκικοῦ στρατοῦ μέ 360 πλοῖα εἰσβάλλουν στήν
Κύπρο καί ἐπιδίδονται σέ σφαγές καί λεηλασίες ὑπό τίς διαταγές τοῦ αἱμο-
σταγοῦς Μουσταφᾶ πασᾶ. Μητέρες σφάζουν μέ τά ἴδια τους τά χέρια τά παι-
διά τους προκειμένου νά μήν τά ἀφήσουν σκλάβους στόν βάρβαρο ἐχθρό.
Πολλές Κύπριες, γιά νά ἀποφύγουν τή μαρτυρική ἀτίμωση τῶν ἰδίων καί τῶν
θυγατέρων τους, ἐπιλέγουν νά σκοτωθοῦν πηδώντας ἀπό γκρεμούς. Λίγους
αἰῶνες ἀργότερα, κάτι ἀνάλογο θά συμβεῖ στό Ζάλογγο στήν Ἤπειρο καί στήν
Ἀραπίτσα τῆς Νάουσας. Σέ 20.000 ὑπολογίζονται τά θύματα καί σέ 2.000 οἱ
ἀπαχθέντες δοῦλοι κατά τήν τότε τουρκική θηριωδία, ἐν Κύπρω»2. 

Ἡ αἱματηρή κατάληψη τῆς Ἀμμοχώστου τό 1571 καί οἱ φρικαλεότητες τῶν
Τούρκων πού διαπόμπευσαν τούς ὑπερασπιστές τῆς πόλης,... σήμαναν καί

1 Ὁμήρου Γιαννάκης, «Ὁμιλία γιά τίς ἐθνικές ἐπετείους», Λάρισα, Μάρτιος 2015.
2 Περιοδικό, «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι».
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τήν ὁλοκληρωτική κατάληψη τῆς Κύπρου ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Οἱ Τοῦρκοι
ἅρπαζαν καί κατέστρεφαν ὅ,τι ἔβρισκαν στό πέρασμά τους, ἰδιαιτέρως τις
ἐκκλησίες, ἔκοβαν τά κεφάλια ἀκόμα καί γερόντων γιά νά δοκιμάσουν τά σπα-
θιά τους, ἐνῶ ἄλλους τούς ἔσερναν στήν αἰχμαλωσία, ἰδιαιτέρως ὅσους ἔκριναν
ὅτι θά μποροῦσαν νά ἀποφέρουν μεγάλο κέρδος. Στό τέλος ἔστησαν σκλαβο-
πάζαρο, ὅπου πουλοῦσαν ἀγόρια καί κορίτσια. Οἱ ἴδιοι κόμπαζαν πώς οἱ λεη-
λασίες ξεπερνοῦσαν ἐκεῖνες τῆς Βασιλεύουσας... Ἡ περήφανη Μαρία ἡ Συγκλη-
τική τίναξε στόν ἀέρα τό πλοῖο πού τή μετέφερε στά σκλαβοπάζαρα τῶν Ὀθω-
μανῶν.

Ἡ Κύπρος, στό μακρύ διάστημα τῆς Τουρκοκρατίας ἀλλά καί τά χρόνια
της ἐπανασύστασης, ὡς φυσικό σύνορο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μοιράστηκε τήν τύχη
τοῦ ὑπόδουλου γένους ἀλλά καί τούς κοινούς ἀγῶνες του γιά ἐλευθερία. Ἡ ἀρχή
θά γίνει τόν Ἰούνιο τοῦ 1798 στό Βελιγράδι, ὅταν ὁ συνεργάτης καί σύντροφος
τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ, Ἰωάννης Καρατζᾶς ἀπό τή Λευκωσία, θά ἀκολουθήσει
τόν δάσκαλό του μέχρι τέλους στό φρικτό μαρτύριο. 

Ρήγας Φεραῖος καί Ἰωάννης Καρατζᾶς (πηγή: Βικιπαίδεια).

Ἡ αὐστριακή ἀστυνομία θά συλλάβει τόν Ρήγα στίς 19 Δεκεμβρίου 1797 στήν
Τεργέστη, ὕστερα ἀπό προδοσία. Λίγες μέρες ἀργότερα, θά συλληφθοῦν τά
μέλη τῶν συνωμοτικῶν πυρήνων στή Βιέννη καί τήν Πέστη. Οἱ συλληφθέντες
θά ὁδηγηθοῦν δέσμιοι στή Βιέννη, ὅπου θά γίνουν ὀδυνηρές ἀνακρίσεις. Ἐπί
σαράντα μέρες ὑπέστησαν φρικτά βασανιστήρια χωρίς κανένας νά ὑποκύψει.
Ὁ Ρήγας καί οἱ ἑφτά σύντροφοί του, μαζί τους καί ὁ Ἰωάννης Καρατζᾶς, 31
ἐτῶν, στραγγαλίστηκαν μέσα στό κελί τους, ὕστερα ἀπό μυστικές ὁδηγίες τῆς
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Πύλης καί οἱ σοροί τους ρίχτηκαν στόν Δούναβη. 
Πρίν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, πολλοί Κύπριοι ἔγιναν μέλη τῆς

«Φιλικῆς Ἑταιρείας». Κι ὅταν ξεκίνησε ὁ μεγάλος ἐθνικός ξεσηκωμός, οἱ Ἕλλη-
νες τῆς Κύπρου ἔκαναν ὅπως πάντα το καθῆκον τους. Σημαντικές πράξεις
ἡρωισμοῦ καί αὐταπάρνησης σημάδεψαν ἀνεξίτηλα τή συμμετοχή τους καί
στόν μεγάλο ξεσηκωμό τοῦ γένους.

Σκορπισμένοι παντοῦ σέ ὅλα τά τουρκοπατημένα ἐδάφη, οἱ Ἕλληνες τῆς
Κύπρου μετεῖχαν ἐνεργά στή δημιουργία τῶν συνθηκῶν, πάνω στίς ὁποῖες
ἔκτισε καί πρόσφερε ἡ Φιλική Ἑταιρεία. Τό 1818 ὁ Ἠπειρώτης Δημήτριος
Ὕπατρος ἔφτασε στήν Κύπρο καί μύησε στή Φιλική Ἑταιρεία τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο Κυπριανό. Τό παράδειγμα τοῦ Κυπριανοῦ ἀκολούθησαν καί ἄλλοι κλη-
ρικοί καί πρόκριτοι τοῦ νησιοῦ.

Γράφει ὁ Ἀναπληρωτής Καθηγητής στό Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας
τοῦ Πανεπιστήμιου Κύπρου, Πέτρος Παπαπολυβίου: «… Ἕξι χρόνια μετά, καί
ἀφοῦ μέσω τῶν “ἀποστόλων” της ἡ Ἑταιρεία εἶχε διαδώσει τά ἐπαναστατικά
της κηρύγματα καί εἶχε βρεῖ τόν ἀρχηγό της στό πρόσωπο τοῦ Ἀλέξανδρου
Ὑψηλάντη, πραγματοποιήθηκε ἡ κρίσιμη συνέλευση τῶν Φιλικῶν στό Ἰσμαή-
λιο τῆς Βεσσαραβίας, μιά πόλη κοντά στά σημερινά σύνορα τῆς Οὐκρανίας
μέ τή Ρουμανία καί τή Μολδαβία. Ἐκεῖ, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1820, καταστρώ-
θηκε τό “Γενικόν Σχέδιον” τῆς ἐξέγερσης, πού ἔμελλε νά ἐκδηλωθεῖ τήν Ἄνοιξη
τοῦ 1821. Ἕνα ἀπό τά 23 ἄρθρα τοῦ “Σχεδίου”, τό 15ο, ἦταν ἀφιερωμένο στήν
Κύπρο. Δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Ἰωάννη Φιλήμονα, τό 1859: “Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Κυπριανός ὑπεσχέθη νά συνεισφέρη χρήματα ἤ τροφάς, ὅσας
δυνηθῆ. Λοιπόν ὁ Καλός (τό συνθηματικό ὄνομα τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη)
πρέπει νά γράψη πρός τήν Μακαριότητά του προτρεπτικά δηλοποιῶν τῶν
πραγμάτων τήν κατάστασιν, διά νά φιλοτιμηθῆ νά βοηθήση ἀναλόγως τῇ
φήμῃ τῆς νήσου ἐκείνης, τήν ὁποίαν ἔχουν τό προνόμιον οἱ Κύπριοι νά διοι-
κοῦν αὐτοί σχεδόν τοσούτους χρόνους. Ταῦτα δέ τά γράμματα ὁ ρηθείς Πελο-
πίδας (Ἀντώνιος Πελοπίδας, “ἀπόστολος” τῶν Φιλικῶν στήν Αἴγυπτο), ἤ
προτοῦ ἤ ἐπιστρέφων ἐξ Αἰγύπτου, νά περάση εἰς Κύπρον καί νά ἐγχειρίση
τῇ αὐτοῦ Μακαριότητι, διά νά ἐμβάσῃ τά χρήματα ὁ ἅγιος Κύπρου εἰς Κων-
σταντινούπολιν, ἤ νά στείλῃ τάς τροφάς, ὅπου διορισθῆ καί τέλος νά σκεφθῇ
πῶς νά διαφυλάξῃ τό ποίμνιόν του ἀπό τούς κατοίκους ἐκεῖ ἐχθρούς”. 

Ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό παραπάνω ἔγγραφο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κυπριανός εἶχε ὑποσχεθεῖ ἐνίσχυση γιά τήν ἐξέγερση καί πιθανότατα, ἐάν
ἐφαρμόστηκαν ὅσα καταγράφονται, εἶχε ἐνημερωθεῖ γιά τήν ἔναρξη τῆς Ἐπα-
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νάστασης. Γιά νά γίνει ἀντιληπτή ἡ σημασία πού ἀπέδιδαν οἱ Φιλικοί στήν
Κύπρο, ἀλλά καί ὁ σημαίνων ρόλος τοῦ Κυπριανοῦ, ἀρκεῖ νά ἀναφέρουμε ὅτι
ἦταν τό μόνο νησί πού ἀναφερόταν στό “Γενικόν Σχέδιον”: “Περί δέ τῆς Κρή-
της καί λοιπῶν νήσων τῆς Μεσογείου θέλομεν ὁμιλήσει τά δέοντα ἐν καιρῷ
πρέποντι”. Ἐξίσου ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι οἱ ἐπιτελεῖς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας
εἶχαν πλήρη ἐπίγνωση γιά τούς κινδύνους πού διέτρεχαν οἱ Ἕλληνες Κύπριοι
“ἀπό τούς κατοίκους ἐκεῖ ἐχθρούς”. Μιά φράση πού λαμπρύνει περισσότερο
τόν πρωτομάρτυρα τῆς 9ης Ἰουλίου…»3. 

Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης, ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξαν-
δρος Ὑψηλάντης ἀπέστειλε στόν Κυπριανό γράμμα, ζητώντας του νά ἐπι-
σπεύσει τή βοήθεια:

«...Ὁ φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος Ὕπατρος μέ ἐβεβαίωσε περί τῆς
γενναίας συνεισφορᾶς, τήν ὁποίαν ἡ ὑμετέρα Μακαριότης ὑπεσχέθη πρός
αὐτόν διά τό σχολεῖον (συνθηματικό της Ἐπανάστασης) τῆς Πελοποννήσου.
Ὅθεν ὡς γενικός ἔφορος τοῦ Σχολείου τούτου, κρίνω χρέος μου ἀπαραίτητον
νά εὐχαριστήσω τήν ὑμετέραν Μακαριότητα καί νά τήν εἰδοποιήσω ὅτι ἡ ἔναρ-
ξις τοῦ Σχολείου ἐγγίζει... Ἄς ταχύνει, λοιπόν, ἡ ὑμετέρα Μακαριότης νά ἐμβά-
ση τόσον τῆς ὑμετέρας Μακαριότητος τάς συνεισφορᾶς, ὅσον καί τῶν λοιπῶν
αὐτοῦ ὁμογενῶν, εἴτε χρηματικάς εἶναι, εἴτε ζωοτροφίας».

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1821, παρά τά συμφωνηθέντα, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλα-
κτος διένειμε στή Λάρνακα προκηρύξεις μέ ἐπαναστατικό περιεχόμενο. Ἡ δια-
νομή τῶν προκηρύξεων ἔγινε ἀντιληπτή ἀπό τόν Τοῦρκο κυβερνήτη Κιουτσούκ
Μεχμέτ, πού κατήγγειλε τό γεγονός στήν Ὑψηλή Πύλη, ἡ ὁποία ἐνέκρινε τό
αἴτημά του γιά ἐκτελέσεις κληρικῶν, προκρίτων καί λαϊκῶν. Οἱ ἀπαγχονισμοί
καί οἱ σφαγές ἄρχισαν τήν 9η Ἰουλίου 1821. Πρῶτος ἀπαγχονίστηκε στήν Πλα-
τεία τοῦ Σεραγίου στή Λευκωσία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός καί λίγα λεπτά
μετά ἀποκεφαλίστηκαν οἱ Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου καί Κυρηνείας. Οἱ
ἐκτελέσεις συνεχίστηκαν ὥς τίς 14 Ἰουλίου καί εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τόν θάνα-
το 486 Ἑλλήνων. Μέ τά σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα, οἱ 486 πού ἀπαγ-
χονίστηκαν καί σφαγιάστηκαν σέ 5 μέρες, ἀναλογοῦν περίπου σέ 4.500! 

Συγκλονιστικές εἶναι οἱ ἔγγραφες μαρτυρίες μεγάλων προσωπικοτήτων τῆς
Ἐπανάστασης ὅπως τῶν Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Κανάρη, Νοταρᾶ, Για-
τράκου καί πλῆθος ἄλλων κορυφαίων ἡγετῶν καί ὁπλαρχηγῶν, μέσα ἀπό τίς
ὁποῖες ὑμνοῦνται οἱ Ἕλληνες Κύπριοι πού ἦρθαν τό 1821 στήν ἐπαναστατη-

3 Ἐφημερίδα Φιλελεύθερος, Παπαπολυβίου Π., «Φιλική Ἑταιρεία καί Κύπρος», 07 Ἀπριλίου 2014.
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μένη Ἑλλάδα καί πολέμησαν παντοῦ – στά ἑλληνικά Ἀρχεῖα καταγράφονται
πέραν τῶν 580 ἐπίσημα. Ὡστόσο, ἄλλοι μιλοῦν γιά πολύ μεγαλύτερο ἀριθμό
ἐθελοντῶν πολεμιστῶν, ἀφοῦ ἦταν ἀδύνατον νά καταγραφοῦν ὅλοι. Νά σημει-
ωθεῖ ὅτι ἡ Κύπρος τότε εἶχε περίπου 80 χιλιάδες ἑλληνικό πληθυσμό καί ἡ
Φιλική Ἑταιρεία, πού εἶχε ἐπικοινωνήσει μέ τούς Κύπριους φιλικούς ἀπό τό
1812, ζήτησε ὅπως ἡ βοήθεια γιά τόν Ἀγῶνα, λόγω τῆς ἐγγύτητας τῆς Κύπρου
μέ τή Μέση Ἀνατολή πού κατεχόταν ἀπό τούς Ὀθωμανούς, περιοριστεῖ μόνο
σέ ὑλικά μέσα. (Ἀπόφαση πού ἐπικυρώθηκε καί ἀπό τή Μεγάλη Συνέλευση
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στό Ἰσμαήλιο, τήν 1η Ὀκτωβρίου 1812).

Οἱ πρῶτοι διασωθέντες ἀπό τή σφαγή, φτάνοντας στήν Εὐρώπη, θά συν-
τάξουν τήν πρώτη Ἑνωτική Διακήρυξη: «Ἐπειδή ἡ τυραννική διοίκησις τῶν
Τούρκων μετεβλήθη ὁλοτελῶς εἰς ληστείαν καί οὔτε ὁ εἰρηνικός ἡμῶν βίος
πρός τούς σκληρούς αὐτῶν νόμους εὖ τίθησιν παρά δύναμιν ἔξοδα, οὔτε πᾶν
ἄλλο εἶδος θυσίας, ὅπερ διά τῶν προυχόντων ἡμῶν ἐπροσφέραμεν, ἴσχυσαν
νά ἐμποδίσουν τάς ἄχρι θανάτου καταδρομάς ἡμῶν τῶν ἐν Κύπρῳ Χρι-
στιανῶν, ἀλλά χωρίς τινός ἠθικῆς ἤ λόγω προφάσεως κατέσφαξαν ὅσους ἐξ
ἡμῶν ἔβαλον εἰς τό χέρι χριστιανούς, μηδέν εὐλαβούμενοι, οὐδέ τῶν αἰδεσίμων
ἱερέων, οὐτέ τῶν σεβασμίων ἀρχιερέων, οὐδ’ αὐτοῦ του Μακαριωτάτου ἡμῶν
Πατρός καί Δεσπότου, ἀλλ’ αὐτούς μέν κατέσφαξαν, τούς δέ ἱερούς ἡμῶν
ναούς καί οἴκους, ἄλλους μέν ἐφίμωσαν, ἄλλους δέ κατέκαυσαν, δίδοντες εἰς
ἁρπαγή τά τέκνα ἡμῶν καί γυναίκας, βιάζοντας αὐτά νά ἐνεγκαλισθῶσι τήν
ἀνόσιον αὐτῶν θρησκείαν καί ἄλλα ὅσα τραγικά καί ἀποτρόπαια βαρβαρική
δύναμις καταχρᾶται ὅπου δέν εὑρίσκει ἀντίστασην, διά τάς φρικτάς αὐτῶν
ἀδικίας καί δι’ ὅσας ἄλλας πρός αὐτῶν, εἰ καί μετριωτέρας, ἀλλά συνεχεῖς
ὑπό τῶν τυράννων αὐτῶν ὑποφέραμεν. 

Νομίζομεν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπου ὅτι ἔχομεν κάθε δίκαιον νά μήν
γνωρίζομεν πλέον διά διοίκησιν τούς αἱμοβόρους Τούρκους ληστάς, ἀλλά
συμφώνως μέ τούς λοιπούς ἀδελφούς ἡμῶν Ἕλληνας, θέλουμεν προσπαθή-
σει διά τήν ἐλευθερία τῆς εἰρηνικῆς ἡμῶν, πάλαι μέν μακαρίας, ἤδη δέ τρισα-
θλίας νήσου Κύπρου.

Ἕνεκα τούτου συμψηφίζομεν ἐπίτροπον τῆς νήσου μας ἅπαξ τόν εὐγενῆ
κύριο Νικόλαον Θησέα, υἱόν τοῦ ἀοιδίμου μεγάλου οἰκονόμου τοῦ Μακαριω-
τάτου, ὅπως συνεργήσει καί ἐνεργήσει πληρεξουσίως πάντα ὅσα κρίνει συμ-
φέροντα, ἀπέλθει αὐτός ἤ πέμψει πρεσβεία πρός τούς μονάρχας ἤ εἰς ὅντινα
τούτων κρίνει συμφερότερον ἔλθει εἰς συνθήκας περί τῆς νήσου καί ὑπογρά-
ψει ἀπό μέρους τοῦ κοινοῦ, ἑτοιμάσει δύναμιν στρατιωτικήν καί κινηθεῖ κατά
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τῶν ἐχθρῶν, δανεισθεῖ ἐπάνω εἰς τά κοινά εἰσοδήματα ἤ κτήματα τοῦ κοινοῦ
τῆς πατρίδος ἤ τῶν μοναστηρίων, τῶν ἐκκλησιῶν, τζαμιῶν ἤ καί τῶν ὅσα ἡ
πλεονεξία τῶν Τούρκων ἐσφετέρισεν ἤ ὅσας γαῖας ἤ ἄλλα κτήματα ἐν τῇ
πατρίδι δέν ἔχουν νόμιμον δεσπότην ἤ ἐπάνω εἰς τό δέκατον κοινῶς ὅλων τῶν
ἐν τῇ Κύπρῳ κτημάτων ἡμῶν, ἑνί δέ λόγῳ δίνονται τῷ ἐπιτρόπῳ ἀπολύτως
πᾶσα ἐξουσία ἵνα πράξει ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας, νομίμου διοικήσεως καί εὐτα-
ξίας τῆς Κύπρου ὅσα κατά τάς περιστάσεις κρίνει ἀναγκαῖα καί ὠφέλιμα
κατά τάς ὑποσχέσεις καί ὅρκους ἅς ἐλάβομεν παρ’ αὐτῷ, ὁ δέ Θεός τῆς
δικαιοσύνης εὐλογήσει τούς σκοπούς ἡμῶν καί δώσει ἡμῶν τήν θείαν χάριν
αὐτοῦ, ὅπως λάβωσιν αἴσιον τέλος. 6 Δεκεμβρίου, 1821. Οἱ κατά θείαν βοή-
θειαν ἐν Εὐρώπῃ διασωθέντες Κύπριοι»4.

Στό βιβλίο του Οἱ Κύπριοι ἐθελοντές στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τούς
ἄλλους ἐθνικούς πολέμους, ὁ φιλόλογος-ἐρευνητής Γιάννης Σπανός ἀναφέρει
ὅτι «ὁ Κανάρης ἔφθανε συχνά στίς ἀκτές τῆς Κερύνειας καί φόρτωνε προμή-
θειες καί πολεμιστές γιά τήν ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα». 

Ἀναφορά ἐπίσης γίνεται σέ ποιητική μαρτυρία τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη, γιά
τόν ἀπόπλου ἐπαναστατῶν ἀπό τήν Καρπασία, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὡς ὅραμά
τους τή Μεγάλη Ἑλλάδα:

«Εἶπαν μου πῶς ἐφύασιν ποτζιεῖ πού τό Καρπάσιν μιά κοπή παίδκιοι
τοπιανοί τζιαί πῶς ἐπῆαν πέρα, πέρα στούς λάς πού πολεμοῦν τζιαί πᾶν
κατά τήν Πόλη».

«Πολλές μαρτυρίες ὑπάρχουν γιά συγκεκριμένους Κύπριους ἀγωνιστές
πού πῆραν μέρος στίς μάχες τῆς Πελοποννήσου (στά Δερβενάκια, στούς
Μύλους, στήν Τριπολιτσά, στόν ἀποκλεισμό τοῦ Ναυαρίνου κ.λπ.), στό
πολιορκημένο Μεσολόγγι, στήν Ἀττική καί στίς ναυτικές ἀναμετρήσεις»5. 

Πολλοί Ἕλληνες τῆς Κύπρου ἐκποίησαν τίς περιουσίες τους γιά τούς σκο-
πούς τῆς Ἐπανάστασης. Οἱ ἀδελφοί Θησεῖς, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος –ἔφτα-
σε στόν βαθμό τοῦ Ἀρχιστράτηγου τῶν ἐπαναστατῶν–, ὁ Νικόλαος, ὁ Κυπρια-
νός καί ἄλλοι, συντηροῦν μέ δικές τους δαπάνες σώματα ἐπαναστατῶν. Ὅπως
μαρτυροῦν οἱ θυγατέρες τοῦ Χαράλαμπου Μάλη καί οἱ χῆρες τῶν Θησέων σέ
ἐπιστολές τους, οἱ ἄνθρωποί τους ἦταν συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες, πού
ἔδωσαν τά πάντα γιά τούς σκοπούς τοῦ ἀγῶνα καί μερικοί ἀπό τούς ἐπιζή-
σαντες πέθαναν «ἐπί τῆς ψάθης». 

4 Περιστιάνης Κ. Ἱερώνυμος, Γενική Ἱστορία τῆς Νήσου Κύπρου, σελ. 779.
5 Σπανός Γιάννης, Οἱ Κύπριοι ἐθελοντές στούς ἐθνικούς ἀγῶνες, Οἱ Κύπριοι στήν ἐπανάσταση
τοῦ 1821.
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Μήνυμα τῆς 25ης Ἀπριλίου 1825, πρός τό Ἐκτελεστικόν, ἀναφέρει: «Σεβα-
στή Διοίκησις! Ἡμεῖς ἐχάσαμεν μαζί μέ τήν πατρίδα καί τάς οἰκίας μας. Εἴδο-
μεν τούς συγγενεῖς μας ἐσφαγμένους καί ἐνταῦθα, ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ
Ἀγῶνος, ἀγωνιζόμενοι, τρέφομεν αὐτάς τάς ἐλπίδας, τοῦ ν’ ἀνακτήσωμεν τήν
πατρίδα ἐλευθέραν». 

Ἡ ἔναρξη τῶν ἔνοπλων συγκρούσεων βρῆκε καί Κύπριους ἐθελοντές νά
πολεμοῦν μέ τόν Ἱερό Λόχο, στό πλευρό τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη. Ἐνῶ,
λίγο ἀργότερα, ὁ Κύπριος Ζήνων Ἀγγελής ἔπεσε νεκρός μαζί μέ τόν Γιωργάκη
Ὀλύμπιο, στήν πολιορκία τῆς Μονῆς Σέκου στή Μολδαβία.

Σημαία Κυπρίων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821: Ἡ σημαία ἀποτελοῦνταν ἀπό ἕνα ἄσπρο πανί στό
ὁποῖο ὑπῆρχε ἕνας γαλάζιος σταυρός. Ἔφερε ἐπιγραφή: ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ-ΠΑΤΡΗΣ

ΚΗΠΡΟΥ. Οἱ διαστάσεις της ἦσαν:1,10Χ1,40μ. 
(πηγή: Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο, Ἀθηνῶν).

Ἡ σημαντικότερη συμβολή τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου στήν Ἐπανάσταση
ὑπῆρξε ἡ μετάβασή τους στήν Ἑλλάδα καί ἡ ἐθελοντική τους ἔνταξη σέ διά-
φορα στρατιωτικά σώματα, ἐνῶ γιά τόν σκοπό αὐτό φαίνεται νά εἶχε δημιουρ-
γηθεῖ καί λόχος Κυπρίων. Μάλιστα οἱ Κύπριοι ἐθελοντές εἶχαν τό δικό τους
λάβαρο, λευκό μέ γαλανό μεγάλο σταυρό στή μέση πού στό ἐπάνω μέρος
ὑπῆρχε γραμμένη ἡ ἔνδειξη «ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ».

Ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης σέ ἐπιστολή του, μνημονεύει τόν Κωνσταντῖνο
Κυπριώτη, πού πολέμησε σέ ὅλες τίς μάχες καί σκοτώθηκε, καθώς ἐπίσης καί
τόν γιό του Γεώργιο πού ἔπεσε πολεμῶντας, συνειδητός συνεχιστής τοῦ ἡρωι-
σμοῦ τοῦ πατέρα του. Ὁ Πετρόμπεης καί ὁ Μακρυγιάννης ὑμνοῦν «τόν
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ἀνδρειότερο καί γενναιότερο» Ἀγγελή Κύπριο, ὁ Κολοκοτρώνης τόν Ἰωάννη
Γεωργίου, ὁ Μαυροκορδάτος τόν Κύπριο πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του τόν
ἔσωσε ἀπό τούς κακοποιούς.

Στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τό Ἀρχεῖο τῆς Βουλῆς,
τό Ἀρχεῖο τῆς Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας, τό Ἀρχεῖο Ἀγωνιστῶν
τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, τό Γενικό Ἀρχεῖο τοῦ Κράτους, τά Ἀρχεῖα Μητρο-
πόλεων καί Μοναστηριῶν καί ἄλλες πολλές ἱστορικές πηγές ἀναφέρονται
πολλές λεπτομέρειες γιά τή συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου στήν Ἐθνι-
κή Παλιγγενεσία. 

Ὁ Ἐπίσκοπος Δημητσάνας Φιλόθεος Χατζῆς, πού λειτουργοῦσε τούς μπα-
ρουτόμυλους Δημητσάνας, συνελήφθη καί πέθανε ὕστερα ἀπό φρικτά βασα-
νιστήρια στίς φυλακές τῆς Τριπολιτσᾶς. Ὁ Ἱεράρχης Νικομηδείας Ἀθανάσιος
Καρύδης συνελήφθη μέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ καί σύρθηκε μαζί του στήν
ἀγχόνη. 

Ὁ Μιχάλης Κυπραῖος, πρωτοπαλίκαρο τοῦ Μακρυγιάννη, πέρασε
κολυμπῶντας τίς γραμμές τοῦ ἐχθροῦ καί ἔσωσε τούς 1.180 πολιορκημένους
τοῦ Νεοκάστρου. Γράφει σχετικά ὁ ἴδιος ὁ Μακρυγιάννης: 

«Τότε ἐκεῖ ὅπου ριχτήκαμε σ’ τό γιρούσι μου ἐπληγώθη βαρέως καί ὕστερα
πέθανε ὁ πατριώτης Μιχάλης Κυπραῖος ἀπούστειλα τῆς πλεγῆς καί πῆγε εἰς
τήν Ἀγγλική φρεγάτα ὅταν κινδυνεύσαμε εἰς τό Νιόκαστρο».

Σχετική μνεῖα γιά τό ἐν λόγῳ περιστατικό γίνεται καί ἀπό τόν Thomas Gor-
don, o ὁποῖος γράφει: «Ὁ Κύπριος στρατιώτης, ὅστις τόσον γενναίως ἐκολύμ-
βησε πρός τό ἀγγλικόν πολεμικόν εἰς Ναυαρίνον, ἔπεσε νεκρός» (“the Cyprian
soldier, who so boldly swam out to the English men-of-war at Navarin, lost his
life”, T. Gordon, History of the Greek Revolution, Ἐδιμβοῦργο, 1844).

Κατά τίς ἐφιαλτικές ὧρες τῆς πολιορκίας τοῦ Νιόκαστρου ἀπό τόν
Ἰμπραήμ, ὁ Μιχάλης Κυπραῖος εἶχε ἀναλάβει ἐπιτυχῶς τήν ἀνορθόδοξη ἀπο-
στολή «αὐτοκτονίας» νά μεταφέρει τή νύχτα, κολυμπῶντας («τῆς πλεγῆς») ἐν
μέσῳ τουρκικῶν πλοίων (!), ἀπόρρητες πληροφορίες σέ ἀγγλική φρεγάτα». 

«Τό βράδι εἶχε ἔρθει μιά φεργάδα ἀγγλικιά καί τά τούρκικα καράβια τήν
εἶχαν στήν μέση νά μήν ἀνταποκρινόμαστε ἐμεῖς μ’ αὐτείνη. Φοβώνταν. Τότε
στέλνομεν ἕναν Κυπραῖον μέ γράμματα τῆς πλεγῆς. Τόν πῆραν χαμπέρι τά
τουρκικά καί τόν κυνήγησαν ὁλονύκτα καί τόπεσαν τά γράμματα ἐκεῖ ὅπου
βούταγε εἰς τήν θάλασσα. Καί πῆγε εἰς τήν φεργάδα καί μπαίνοντας μέσα
ἔπεσε πεθαμένος. Τόν κρεμάσανε καί βγῆκε τό νερό καί τό βάλαν σπίρτα κι
ἀναστήθη. Καί εἶπε τῶν ἄγγλων τόν χαμόν τῶν γραμμάτων ὅπου του εἴχαμε
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δομένα. Εἶπε στοματικῶς τήν κατάστασιν τοῦ κάστρου καί τίς προφάσες τοῦ
Μπραήμη. Καί τόν πῆρε ἡ φεργάδα καί πῆγαν εἰς τή Ζάκυθο καί εἶπαν αὐτά
τοῦ ναυάρχου. Τότε ὁ ναύαρχος ἔστειλε ἕνα μπρίκι»6.

Στούς τριακόσιους τῆς Ἰονίου Φάλαγγας περιλαμβάνονται καί δεκαεννέα
Ἕλληνες Κύπριοι. Στήν μάχη τῆς Τριπολιτσᾶς ὑπῆρχε συμμετοχή τεσσάρων
τουλάχιστον Κυπρίων, τοῦ Ἰωάννη Γεωργίου, τοῦ Χρήστου Μιχάηλου (ὑπα-
ξιωματικοῦ), τοῦ Ἰωάννη Κυπρίου (λοχαγοῦ) καί τοῦ ἁπλοῦ στρατιώτη Ἰωάννη
Κυπρίου. Καί σέ μαρμάρινη πλάκα στό Ἱστορικό Πάρκο Μεσολογγίου μαρτυ-
ρεῖται ὁ θάνατος ἑπτά Ἑλλήνων Κυπρίων κατά τήν ἡρωική ἔξοδο. 

«Ὁ Μακεδόνας ἀγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης, πού εἶχε λάβει μέρος
στήν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου στά περίφημα “Στρατιωτικά Ἀπομνημονεύματά”
του, βεβαιώνει ὅτι μαζί του στό Μεσολόγγι κατά τή διάρκεια τῆς πολιορκίας
πολεμοῦσε ὁ “ἑφτάψυχος” Κύπριος ἀγωνιστής Νικόλαος Χατζησάββας, ὁ
ὁποῖος: “ἑφτά πληγές εἶχεν λάβει καί μοῦ ἔλεγεν ἀκόμη ὁ δύστυχος ὅτι θά
βαστάξει”»7. 

6 Μακρυγιάννη Ἀπομνημονεύματα, Βιβλίο Α΄, Κεφάλαιο 7.
7 Παπακώστας Ἄγγελος, “Ἡ συμβολή τῆς Κύπρου εἰς τήν Ἐπανάσταση τοῦ εἰκοσιένα», πε-
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Μνημεῖο Κυπρίων Ἀγωνιστῶν Μεσολογγίου:
Κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας
στήν Ἀθήνα καί τῆς Ὁμοσπονδίας Κυπριακῶν.
Ὀργανώσεων Ἑλλάδας, κατασκευάστηκε πλάκα
στό Μεσολόγγι, πρός τιμήν τῶν Κυπρίων πού
πῆραν μέρος στήν ἡρωική Ἔξοδο. Ἀργότερα, προ-
στέθηκε καί ἕνα Μνημεῖο, στό ὁποῖο ἡ Κύπρος
«στεφανώνουσα» τιμᾶ καί στεφανώνει μέ τό ἕνα
χέρι τούς ἥρωες τῆς Ἐξόδου καί μέ τό ἄλλο τούς
Κύπριους πού ἀγωνίστηκαν γιά τό Μεσολόγγι
(πηγή: Προσωπικό Ἀρχεῖο).
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Ὁ Ἰωάννης Σταυριανός ἀπό τή Λόφου τῆς
Λεμεσοῦ, πρωτοπαλίκαρο τοῦ Γεωργίου Καραϊ-
σκάκη, γράφει στά ἀπομνημονεύματά του γιά
τόν δόλιο τρόπο μέ τόν ὁποῖο κτυπήθηκε ὁ
μεγάλος Ἀρχιστράτηγος, πού ὑπέκυψε στό
θανατηφόρο τραῦμα του, μέσα στό ἐκκλησάκι
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Κερατσίνι. Ὁ Δημή-
τρης Φωτιάδης καί ὁ Δημήτρης Σταμέλος ὑπο-
στήριξαν ὅτι τόν Καραϊσκάκη δολοφόνησε
κάποιος Ἕλληνας, ὄργανο τοῦ Κιουταχῆ ἤ τοῦ
Κόχραν (στόλαρχος πασῶν των ναυτικῶν δυνά-
μεων). Ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης ὑποστήριξε ὅτι
ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὀργάνωσε τή
δολοφονία τοῦ Καραϊσκάκη.

Ὁ Δημήτριος Αἰνιάν, γραμματέας τοῦ Καραϊ-
σκάκη πού ἔγραψε τήν βιογραφία του τό 1833,
ἀναφέρει τόν τραυματισμό τοῦ Ἀρχιστρατήγου
καί ὅτι πρίν πεθάνει ἐμπιστεύτηκε στούς
Χατζηπέτρο καί Γρίβα πώς «… Λέγουν ὅτι ἐν
παρόδῳ τόπον τινά ἀνέφερε εἰς αὐτούς, ὅτι
ἐπληγώθη ἀπό τό μέρος τῶν Ἑλλήνων, ὅτι
ἐγνώριζεν τόν αἴτιον καί ὅτι, ἄν ἤθελε ζήση,
ἤθελε νά κάμει γνωστόν καί εἰς τό στρατόπε-
δον»8. 

Σέ ἕνα κατάλογο πού ἑτοίμασε ὁ ἱστοριοδίφης Θάνος Βαγενάς περιλαμβά-
νονται ἐπίσης πολλά ὀνόματα Κυπριῶν ἐθελοντῶν πολεμιστῶν τοῦ ᾽21. Σέ
αὐτούς συγκαταλέγονται ὁ Ἀβραάμ Θεοχάρης, ὁ Ἀντωνίου Μιχαήλ, ὁ Βασι-
λειάδης Χριστόδουλος, ὁ Γεωργίου Σπῦρος, ὁ Κυπραῖος Γεώργιος, ὁ Γιάννης
Πασαπόρτης πού ἔλαβε μέρος στήν ἡρωική Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, ὁ Σολο-
μών Μάρκου πού πολέμησε στό πλευρό τοῦ Ναύαρχου Τομπάζη, ὁ Γεώργιος
Κυπριώτης πού ἦταν μπουρλοτιέρης καί χάθηκε στή Ναυμαχία τοῦ Καφηρέ-
ως καί ἄλλοι. 

«Εἶναι τό 1822 καί στά νερά μεταξύ Σύμης καί Ρόδου ἕνα καράβι ὑπό ρωσι-

ριοδικό Νέα Ἑστία, Σεπτέμβριος 1955, τεύχη 676 - 677 (www.ekebi.gr). 
8 Αἰνιάν Δ., Ὁ Καραϊσκάκης, σελ. 185.
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Ἡ προτομή τοῦ Ἰωάννη Σταυρια-
νοῦ στή Λόφου. Στό κάτω μέρος
τῆς μαρμάρινης στήλης βρίσκεται
τό ὀστεοφυλάκιο μέ τά ὀστᾶ τοῦ

ἥρωα πού μεταφέρθηκαν στή γενέ-
τειρά του τό ἔτος 1998.
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κή σημαία δέχεται ἐπίθεση ἀπό πειρατές τῆς περιοχῆς. Ὁ καπετάνιος καί οἱ
ἐπιβάτες θά πρέπει νά πάρουν κρίσιμες ἀποφάσεις. Εἴτε νά παραδοθοῦν ἀμα-
χητί, μέ βέβαιη ἀπώλεια τῆς περιουσίας τους καί πιθανότητα σφαγῆς ἤ ἐξαν-
δραποδισμοῦ, εἴτε νά ἀντισταθοῦν. Ἕνας ἐνθουσιώδης Κύπριος ἔφηβος πού
ἐπιβαίνει τοῦ πλοίου ἐνθαρρύνει τούς συνεπιβάτες του νά ἐπιλέξουν τό δεύ-
τερο. Ὁρκισμένος νά ἀφιερώσει τή ζωή του σ’ ἕναν ἱερό σκοπό, θά ἔκανε τά
πάντα γιά νά μήν ἐπιτρέψει σέ κανένα νά τοῦ φράξει τόν δρόμο πρός τόν προ-
ορισμό του. Εἶναι ὁ Ἰωάννης Σταυριανός ἀπό τή Λόφου, ὁ ὁποῖος μυημένος
στή Φιλική Ἑταιρεία, ταξιδεύει γιά νά ἑνωθεῖ μέ τούς ἐπαναστατημένους
Ἕλληνες καί νά πολεμήσει γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Οἱ ἄλλοι ἐπι-
βαίνοντες στό καράβι, πού εἶναι κι αὐτοί “ἀφιερωμένοι στόν Ἄρη” καί ἔχουν
τόν ἴδιο προορισμό μέ τόν Σταυριανό, δέν ἀργοῦν νά πάρουν τά ἅρματά τους
καί νά τρέψουν τούς πειρατές σέ ἄτακτη φυγή»9.

«Παράλληλα, τή δράση τῶν Κυπρίων ἀγωνιστῶν βεβαιώνουν τά Πιστοποι-
ητικά πού ἐξέδωσαν μετά τή λήξη τοῦ ἀγῶνα ξακουστοί ὁπλαρχηγοί τῆς Ἐπα-
νάστασης ὅπως ὁ Πετρόμπεης, ὁ Νικηταρᾶς, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Μακρυγιάν-
νης καί ἄλλοι»10.

Πολλοί πού ἐπέζησαν τῶν μαχῶν ἔμειναν γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους
στήν Ἑλλάδα, ὅπως ὁ Ἰωάννης Σταυριανός πού ἔφτασε στόν βαθμό τοῦ ταγ-
ματάρχου Χωροφυλακῆς11. 

Ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης στά Ἀπομνημονεύματά του ἀναφέρει τό ὄνο-
μα ἑνός γενναίου Κύπριου, τοῦ Μιχαήλ Κυπραίου, πού ἦταν κολυμβητής
ταχυδρόμος καί ἔπεσε στή μάχη τῶν Μύλων, κοντά στό Ναύπλιο, τό 1825.

Ὁ Φιλικός Χαράλαμπος Μάλης διετέλεσε γραμματέας τοῦ Πατριάρχου
Ἀντιοχείας Ἀνθεμίου καί ἀργότερα διδάσκαλος στήν Κωνσταντινούπολη, ἐνῶ
τό 1822 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Θρησκείας τῆς πρώ-
της ἐπαναστατημένης Κυβέρνησης. Τό 1825 πρότεινε στόν Ἀλ. Μαυροκορδᾶτο
νά ὀργανωθεῖ ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου καί τῶν Ἀράβων κατοίκων

9 Ἐπαμεινώνδα Μάριου «Ἰωάννης Σταυριανός: Ἕνας ἥρωας τοῦ 1821 ἀπό τή Λόφου» (RE-
PORTER, 23 Μαρτίου 2016, (http://www.reporter.com.cy/local-news/article/49999/).
10 Σπανός Γιάννης, Οἱ Κύπριοι ἐθελοντές στούς ἐθνικούς ἀγῶνες. Οἱ Κύπριοι στήν ἐπανάσταση
τοῦ 1821.
11 Ὁ Σταυριανός θάφτηκε στό Α´ Κοιμητήριο Ἀθηνῶν, ὅμως δέν ἦταν ἐκείνη «ἡ τελευταία του
κατοικία». Τό 1998, ἕνας κύκλος, πού εἶχε ἀνοίξει πρίν 176 χρόνια στήν ὀρεινή Λεμεσό, ἔμελλε νά
κλείσει. Τά ὀστᾶ τοῦ Σταυριανοῦ μετακομίστηκαν στή γενέτειρά του μέ πρωτοβουλία τοῦ Συνδέ-
σμου Ἀποδήμων Λόφου.
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τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, στούς ὁποίους διέκρινε ἔντονα ἀντιτουρκικά αἰσθήματα.
Τό ἐπιχείρημά του ἦταν ὅτι ἔτσι οἱ ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες θά προκα-
λοῦσαν σοβαρό ἀντιπερισπασμό στίς δυνάμεις τοῦ Τούρκου Σουλτάνου. Ὁ
Μαυροκορδᾶτος ἔστειλε τόν Μάλη μαζί μέ δύο ὁπλαρχηγούς, γιά νά συζητή-
σουν τό θέμα μέ τούς Ὀρθόδοξους ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες τοῦ Λιβάνου καί
τῆς Συρίας. Τά πορίσματα τῆς ἐπιτόπιας ἔρευνας δέν ἦταν καθόλου ἐνθαρ-
ρυντικά καί τελικά το σχέδιο ναυάγησε.

Ὅπως σέ κάθε ἀγώνα ἐλευθερίας, ἔτσι καί στήν Ἐθνική Παλιγγενεσία μνη-
μονεύεται ἡ θυσία πολλῶν ἀκόμη Ἄγνωστων Ἡρώων. Στή μάχη τῶν Ἀθηνῶν
(1827), καταμαρτυρεῖται ἡ θυσία πέραν τῶν 100 Κυπρίων. 
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