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Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός

• Διαδέχθηκε τον Χρύσανθο στον αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1810.

• Γνώστης των σχεδίων της Φιλικής Εταιρείας



Λόγοι μη συμμετοχής του νησιού στην 

Ελληνική Επανάσταση

1. Βρισκόταν πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια, μικρασιατικά και 

συριακά, και σε μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα. Συνεπώς, η 

Τουρκία θα μπορούσε να μεταφέρει εύκολα και γρήγορα 

στρατιωτικές ενισχύσεις, για να καταπνίξουν οποιαδήποτε εξέγερση, 

γεγονός που θα είχε ολέθριες συνέπειες για τον πληθυσμό του νησιού.       

2. Το νησί δεν διέθετε ναυτικό και επιπλέον οι κάτοικοι στερούνταν 

πολεμικής πείρας και επαρκούς εξοπλισμού.



Προσφορά των Κυπρίων στην Ελληνική 

Επανάσταση

• Αποφασίστηκε η Κύπρος  να προσφέρει χρήματα ή τρόφιμα για την 

Επανάσταση. 

• Οι Κύπριοι, όμως, δεν περιορίστηκαν μόνο στο οικονομικό - υλικό μέρος 

αλλά και σε προσωπική συμμετοχή αρκετών στο πλευρό των Ελλήνων 

πολεμιστών. 

• Μαρτυρείται η συμμετοχή των αδελφών Νικόλαου και Θεοφύλακτου Θησέα, 

του Μιχαήλ Κυπραίου, του Ιωάννη Φραγκούδη, του Γεώργιου Φιλίππου, 

του Χαράλαμπου Μάλη και άλλων. 



Μέτρα που πήραν οι Τούρκοι στο νησί

• Με την έκρηξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία και στην κυρίως Ελλάδα, οι  

Τούρκοι ανησύχησαν μήπως το κίνημα μεταδιδόταν και στην Κύπρο. 

• Έτσι ο Τούρκος διοικητής του νησιού Κουτσιούκ Μεχμέτ πήρε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αφοπλισμός των Κυπρίων

2. Ζήτησε στρατιωτικές ενισχύσεις

3. Ζήτησε την έγκριση καταλόγου με 486 ονόματα προκρίτων και ανώτερων 

κληρικών για να τους εκτελέσει

4. Δήμευση της περιουσίας τους



9η Ιουλίου 1821

• Στις 9 Ιουλίου 1821 άρχισαν οι συλλήψεις και εκτελέσεις επισκόπων και 

προκρίτων. 

• Πρώτα θύματα: Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και οι Μητροπολίτες Πάφου 

Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος και Κυρηνείας Λαυρέντιος. 

• Τη θανάτωση των αρχιερέων ακολούθησαν σφαγές και άλλων κληρικών 

και λαϊκών, 470 περίπου, οι οποίες κράτησαν για ένα περίπου μήνα. 



• Τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου και τον ηρωισμό 

του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού παρουσιάζει 

στο ποίημά του «Ενάτη Ιουλίου του 1821»        

ο Βασίλης Μιχαηλίδης. (βλ. σελ.117 του βιβλίου)



• Σε μαυσωλείο (μεγαλοπρεπές ταφικό μνημείο που 

έχει μορφή ναΐσκου ή σύνθετου οικοδομήματος), που 

βρίσκεται πίσω από την εκκλησία της Φανερω-

μένης στη Λευκωσία, τοποθετήθηκαν το 1930 

τα οστά των αρχιερέων, που αρχικά είχαν ταφεί 

στον περίβολο της. (βλ. σελ.119 του βιβλίου)



Ενέργειες των Κυπρίων                                          

μετά την 9η Ιουλίου 1821

• Συγκέντρωση Κυπρίων λαϊκών και κληρικών στη Ρώμη (6 Δεκεμβρίου 

1821), όπου εξέδωσαν προκήρυξη με την οποία καταδικάζονταν οι 

τουρκικές βιαιότητες στην  Κύπρο και διακηρυσσόταν η απόφασή τους να 

αγωνιστούν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. 

• Αργότερα, Έλληνες Κύπριοι, κληρικοί και λαϊκοί, απέστειλαν επιστολές 

προς τον Καποδίστρια με τις οποίες ζητούσαν να περιληφθεί η Κύπρος 

στο ελληνικό κράτος.


