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TO 1821 ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Κωνσταντίνος Χολέβας 
Πολιτικός Επιστήμω ν

"Ή πατρίς μου, άδελφοί, εΐυαι ή Κύπρος, καί αύτή νήσος τής 'Ελλάδος. 
Ανεκδιήγητα είναι τά δεινά καί αί τυραννίαι όσας υποφέρει άπό τούς εχθρούς 
βαρβάρους ή δυστυχής αύτη νήσος. Λάβετε, λοιπόν, εύσπλαχνίαν διά τούς άθλιους 
άδελφούς καί ενεργήσατε εις τούτο διά τό όποιον σάς παρακαλώ, καθώς καί διά τήν 
ελευθερίαν της, καί θέλετε εχει τήν μέν άνταμοιβήν παρά Θεού, τόν δέ έπαινον ά π ’ 
όλην τήν Ελλάδα καί δι' αιώνας εύγνώμονας τούς δυστυχείς Κυπρίους. Ο 
παντοδύναμος Θεός νά σάς ένδυναμώνη καί νά σάς δίδη τά τρόπαια κατά τώ ν 
ά γρ ιω ν εχθρών, όπως διά τιμήν τού Γένους μας, ομογενείς, φίλτατοι, τό όποιον θέλει 
παραδώσει τά  ένδοξα όνόματά σας εϊς τώ ν έπερχομένων γενεών τήν ευλογίαν. Είθε, 
εϊθε, γένοιτο, Θεέ βασιλεύ" !

Αύτά εγραφε μεταξύ άλλων στίς 3 ’ Ιουλίου 1821 ό Κύπριος άγωνιστής 
Κυπριανός Θησεύς άπευθυνόμενος πρός τούς δημογέροντες τής έπαναστατημένης 
'Ύδρας καί πρός τόν Δημήτριο Ύψηλάντη. Ό Κυπριανός ήταν άδελφός δύο άλλων 
Κυπρίων άγω νιστώ ν τού 1821, τού Νικολάου Θησέως καί τού Αρχιμανδρίτου 
Θεοφίλου Θησέως, τά  δέ λόγια του καταδεικνύουν τήν ελληνικότητα τής Κυπριακής 
ψυχής καί τόν Πανελλήνιο χαρακτήρα τής Εθνεγερσίας.

Ή Κύπρος τήν εποχή εκείνη δέν μπορούσε νά έξεγερθεΤ , διότι στίς κοντινές 
άκτές τής Συρίας, Τουρκίας καί Α ϊγύπτου στρατοπέδευαν πολυάριθμα στίφη 
Ο θωμανών σ τρ α τιω τώ ν καί ήταν άμεσος ό κίνδυνος σφαγής τού πληθυσμού σέ 
περίπτωση επαναστατικού κινήματος. Ό Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός συμφώνως πρός 
τά  ιστορικά δεδομένα είχε άλληλογραφία μέ τόν Αλ. Ύψηλάντη, όταν 
προετοιμαζόταν ή Επανάσταση, καί ό ϊδιος, όπως καί άλλοι κληρικοί καί προύχοντες 
τής νήσου μυήθηκαν στήν Φιλική Εταιρία  άπό μέλη της πού ήλθαν στήν Κύπρο ειδικά 
γι' αύτόν τόν σκοπό τό ι8ι8. Μεταξύ αύτώ ν ήσαν ό Στέργιος Χατζηκώστας ή 
Χατζηστέργιος καί ό Δημήτριος 'Ύπατρος, πού μύησαν τόν Κυπριανό.

Ό Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εξήγησε στά μέλη τής Φιλικής Εταιρίας τούς 
λόγους γιά  τούς όποιους ή Κύπρος δέν ήταν δυνατόν νά επαναστατήσει. Οί λόγοι 
αύτοί θεωρήθηκαν σοβαροί καί ετσι ή μεγάλη Συνέλευση τής εταιρίας, ή όποία 
πραγματοποιήθηκε τήν ιη  Οκτωβρίου 1821 στόΊσμαήλιο ύπό τήν προεδρία τού Αλ. 
Ύψηλάντη, άπεφάσισε ότι ή Κύπρος θά συμβάλει στόν Α γώ να  μόνον μέ χρηματική 
βοήθεια. Τά μέλη τής Φιλικής Εταιρίας πού ήλθαν στήν Κύπρο δέν εμειναν στήν
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Αρχιεπισκοπή, άλλά στό κτίριο τής 'Ελληνικής Σχολής, την οποία ϊδρυσε τό 1812 ό 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Ή ταν άκριβώς άπέναντι άπό τήν Αρχιεπισκοπή, στόν 
χώ ρο ακριβώς πού βρίσκεται σήμερα τό Παγκύπριο Γυμνάσιο, καί επικοινωνούσε μέ 
τήν Αρχιεπισκοπή μέ μιά υπόγεια σήραγγα.

Παρά τά  καθορισθέντα οτι ή Κύπρος θά προσέφερε στόν Α γώ να  μόνον 
χρήματα, πολλοί Κύπριοι ήλθαν κρυφά στήν Ελλάδα καί πότισαν μέ τό αίμα τους τό 
δένδρο τής Ελευθερίας. Μερικοί άπ' αύτούς έφυγαν μέ τόν Κανάρη, δταν έκεΤνος 
διαφεύγοντας από τήν Α ίγυπτο προσορμίσθηκε γιά  άνεφοδιασμό σέ ένα μικρό 
λιμανάκι κοντά στήν Λάπηθο τής Βορείου Κύπρου. Τότε οί κάτοικοι τής κατεχόμενης 
σήμερα περιοχής προσέφεραν πολλά χρήματα καί τρόφιμα στόν Ψαριανό 
πυρπολητή. Μεταξύ τώ ν Κυπρίων άγω νιστώ ν πού έδρασαν στόν έλλαδικό χώ ρο τό 
ιδ2ΐ περιλαμβάνονται καί οί προαναφερθέντες τρεις άδελφοί μέ τό οικογενειακό 
επίθετο Θησεύς. Μάλιστα ό Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησεύς έφθασε στόν βαθμό τού 
άρχιστρατήγου τώ ν έπαναστατών.

Σέ ενα κατάλογο πού ετοίμασε ό ιστοριοδίφης Θάνος Βαγενάς 
περιλαμβάνονται επίσης πολλά ονόματα Κυπρίων έθελοντών πού πολέμησαν γιά  τήν 
ελευθερία τής Ελλάδος. Σ' αύτούς συγκαταλέγονται ό Αβραάμ Θεοχάρης, ό 
Αντωνίου Μιχαήλ, ό Βασιλειάδης Χριστόδουλος, ό Γεωργίου Σπΰρος, ό Κυπραϊός 
Γεώργιος κ.ά. Επίσης ό Γιάννης Πασαπόρτης πού έλαβε μέρος στήν ηρωική Έξοδο 
τού Μεσολογγίου, ό Σολομών Μάρκου πού πολέμησε στό πλευρό τού Ναυάρχου 
Τοπάζη, ό Γεώργιος Κυπριώτης πού ήταν μπουρλοτιέρης καί χάθηκε στή Ναυμαχία 
τού Καφηρέως. Πολλοί πού έπέζησαν τώ ν μαχών έμειναν στό ύπόλοιπο τής ζωής 
τους στήν Ελλάδα, όπως ό Σταυρινός πού έφθασε στόν βαθμό τού ταγματάρχου 
Χωροφυλακής. Έξ άλλου ό στρατηγός Μακρυγιάννης στά Απομνημονεύματά του 
άναφέρει τό όνομα ένός γενναίου Κυπρίου, τού Μιχαήλ Κυπραίου, πού ήταν 
κολυμβητής ταχυδρόμος, καί έπεσε στήν μάχη τώ ν Μύλων, κοντά στό Ναύπλιο, τό 
1825.

Οί έπαναστατικές προκηρύξεις πού μοίρασε στήν Λάρνακα ό Αρχιμανδρίτης 
Θεόφιλος Θησεύς τόν Απρίλιο τού 1821 έπεσαν δυστυχώς στά χέρια τώ ν Τούρκων καί 
ό ξακουστός γ ιά  τήν άγριότητα διοικητής τού νησιού Κιουτσούκ Μεχμέτ άπεφάσισε 
νά καταπνίξει βιαίως κάθε προσπάθεια έξεγέρσεως. Μέ δόλιο τρόπο κάλεσε στήν 
Λευκωσία, δήθεν γιά  κάποιες άνακοινώσεις, τούς Επισκόπους, τούς ηγουμένους καί 
τούς προκρίτους τού Κυπριακού Ελληνισμού. Έκεί τούς άνεκοίνωσε ότι 
καταδικάζονται όλοι σέ θάνατο καί οί περιουσίες τους δημεύονται. Έκ τώ ν 486 
συλληφθέντων γλύτω σαν τόν θάνατο μόνο 4°, οί όποιοι δέχθηκαν νά 
άλλαξοπιστήσουν. Επίσης ό Επίσκοπος Τριμυθούντος Σπυρίδων διέφυγε τήν
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σύλλυψη μαζί μέ λίγους άκόμη προκρίτους, οι όποιοι κατέφυγαν σέ προξενεία ξένων 
δυνάμεων στην Λάρνακα. Ή μεγάλη σφαγή άρχισε την 9ΤΊ Ιουλίου στην κεντρική 
πλατεία τής παλαιάς Λευκωσίας καί ολοκληρώθηκε μετά άπό πέντε ημέρες. Ή 
μαρτυρική Μεγαλόνησος Κύπρος πλήρωσε βαρύ φόρο αϊματος στόν κοινό άγώ να 
του Γένους γ ιά  τήν Ελευθερία, δπως συγκινητικά άφηγεΤται ό Κύπριος ποιητής 
Βασίλης Μιχαηλίδης στό περίφημο ποίημά του "ή cpi Ιουλίου 1821 έν Λευκωσία 
Κύπρου" . Ό Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός τίμησε τό ράσο του ώς πραγματικός 
Εθνάρχης. Αρνήθηκε τίς προτάσεις φίλων Τούρκων νά τόν φυγαδεύσουν καί μίλησε μέ 
παρρησία στόν αΐμοβόρο Κιουτσούκ Μεχμέτ.

"Ή Ρωμηοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη (συνομήλικη) τού κόσμου 
κανένας δέν εύρέθηκε γιά  νά τήν ΐξιλείψη (έξαφανίσει) 
κανένας γ ια τ ί σιέπει την (τήν προστατεύει) πού τάψη ό Θεός μου 
ή Ρωμηοσύνη έν νά χαθή όντας ό κόσμος λείψη "!

Ό Κυπριανός καί ό διάκονός του Μελέτιος κρεμάσθηκαν στήν πλατεία του 
Σεραγιού. Οί Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος καί Κυρηνείας 
Λαυρέντιος άποκεφαλίσθηκαν. Στήν συνέχεια έθανατώθησαν οί υπόλοιποι κληρικοί 
καί λαϊκοί πρόκριτοι. Τά λείψανα τω ν φονευθέντων κληρικών βρίσκονται σήμερα 
θαμμένα σέ ειδικό μνημείο μπροστά στό Ναό τής Φανερωμένης στήν Λευκωσία.

Θά ήταν παράλειψη άν δέν άναφερόμασταν καί στήν άγωνιστική μορφή τού 
Κυπρίου Φιλικού Χαραλάμπους Μάλη, ό όποιος διετέλεσε γραμματεύς τού 
Π ατριάρχου Αντιόχειας Ανθεμίου καί άργότερα δάσκαλος στήν Κωνσταντινούπολη. 
Ό Μάλης κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά  νά πείσει τήν Κυβέρνηση τών 
έπαναστατημένων Ελλήνω ν νά άναλάβει εκστρατεία γ ιά  τήν άπελευθέρωση τής 
Κύπρου. Μάλιστα τόν Μάρτιο τού 1822 διορίσθηκε Γενικός Γραμματεύς τού 
Υ πουργείου Θρησκείας τής Κυβερνήσεως αύτής. Τό 1825 πρότεινε στόν Αλ. 
Μαυροκορδάτο νά οργανωθεί εξέγερση τώ ν Ελλήνων Κυπρίων καί τώ ν Αράβων 
κατοίκων τής Μέσης Ανατολής, στούς όποιους διέκρινε έντονα άντιτουρκικά 
αισθήματα. Τό έπιχείρημά του ήταν ότι έτσι οί έπαναστατημένοι "Ελληνες θά 
προκαλούσαν σοβαρό άντιπερισπασμό στίς δυνάμεις τού Τούρκου Σουλτάνου. Ό 
Μαυροκορδάτος έστειλε τόν Μάλη μαζί μέ δύο οπλαρχηγούς γιά  νά συζητήσουν τό 
θέμα μέ τούς ’Ορθοδόξους έκκλησιαστικούς ηγέτες τού Λιβάνου καί τής Συρίας. Τά 
πορίσματα τής επιτόπιας έρευνας δέν ήσαν καθόλου ένθαρρυντικά καί τελικά τό 
σχέδιο ναυάγησε.
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Τελειώνοντας θά ήταν ιστορική άδικία άν δεν τονίζαμε καί τήν θυσία πολλών 
άλλων Κυπρίων μαχητών κατά τόν άγώ να τοΰ 1821 -1828, τώ ν οποίων τά  ονόματα 
δεν είναι γνω στά. Μόνο στήν άτυχη μάχη τών Αθηνών τό 1827 εκατόν τριάντα 
παιδιά τής Κύπρου έδωσαν τήν ζω ή τους γιά  τόν κοινό Α γώ να  καί γιά  τήν Ελευθερία 
τοΰ 'Ελληνισμού. Τό ϊδιο επραξαν οι "Ελληνες Κύπριοι καί στούς Βαλκανικούς 
Πολέμους τό 1912 -13, καί στόν Αΰτονομιακό Α γώ να τής Βορείου Ηπείρου τό 1914 καί 
στήν επική εξόρμηση του 1940. Τό αιμα όλων αυτώ ν χύθηκε ύπέρ ’Ορθοδοξίας καί 
Ελληνισμού. Αλλά ή θυσία τους θά δικαιωθεί ούσιαστικά μόνον όταν ό 'Ελληνισμός 
τής Κύπρου κατορθώσει νά ζήσει πραγματικά ελεύθερος, άπηλλαγμένος άπό 
στρατιωτικές κατοχές καί άπό επαχθείς πολιτικές καί πνευματικές εξαρτήσεις.
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Προτεινόμενα από τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα.

α. Το 1821 <& η Κύπρος . Αρθρο του Κ. Χολέβα.
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β. Η συμμετοχή της Κύπρου στους εθνικούς αγώνες.

Αρθρο του ΓΤ. ΠαπαποΛυβίου. 
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