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Εισαγωγή 
 

Η περίοδος της Τουρκοκρατίας υπήρξε άλλος ένας κομβικός  σταθμός  στην μακραίωνη 
ιστορική διαδρομή της Κύπρου. Το πέρασμα από τους Βενετούς στους Τούρκους 
καλλιέργησε αρχικά στους Κυπρίους την ελπίδα για περιορισμό της δυστυχίας τους. Σε 
σύγκριση μάλιστα με την περίοδο της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, οι 
Οθωμανοί παραχώρησαν προνόμια στους Κύπριους (κατάργηση δουλοπαροικίας, 
αναγνώριση της Εκκλησίας ως θεσμού που ασκεί θρησκευτική και  πολιτική εξουσία, 
παροχή δικαιώματος ιδιοκτησίας κ.ά.), τα οποία διαμόρφωσαν προϋποθέσεις επιβίωσης 
του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Κύπρο. 

 
Παρόλα αυτά, η κατάσταση μετά τα πρώτα ήπια χρόνια σταδιακά εκτραχύνεται και 
εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον ελληνισμό της Κύπρου εξαιτίας: 

• αυθαιρεσιών των τοπικών διοικητών – τυράννων όπως του Τζηλ  Οσμάν 
• βαριών φορολογιών  (χαράτσι, φόρος της δεκάτης κτλ.) 
• συχνών φυσικών θεομηνιών (σεισμοί, ανομβρίες, ακρίδες, επιδημίες κτλ.) 
• ανταρσιών αρκετών διοικητών όπως το κίνημα του Μεχμέτ αγά 

Βογιατζίογλου. 
 

Η μεγαλύτερη ίσως δοκιμασία για τον ελληνισμό της Κύπρου ήταν η σφαγή που 
άρχισε την 9η Ιουλίου 1821 (κράτησε ένα περίπου μήνα) και η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
τη θανάτωση αρχιερέων, κληρικών και λαϊκών. 

 
Από τα πρώτα χρόνια της περιόδου υιοθετήθηκε στην Κύπρο ένας σημαντικός θεσμός, 
αυτός της δραγομανίας, ο οποίος εγκαταλείφθηκε μετά το 1821, εξαιτίας της έκρηξης 
της Ελληνικής Επανάστασης και των όσων ακολούθησαν. Ο πιο γνωστός δραγομάνος 
(διερμηνέας) ήταν ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος. 

 
Από την αρχή της περιόδου της Τουρκοκρατίας παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του 
ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου. Παράλληλα, αρχίζει να δημιουργείται και ο  πρώτος 
πυρήνας της μουσουλμανικής κοινότητας στο νησί. 

 
Από το 18ο αιώνα και μετά αρχίζει η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
αντίστροφα μια περίοδος ακμής του κυπριακού ελληνισμού, η οποία γίνεται 
εντονότερη κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια της περιόδου. 

 
Η περίοδος της Τουρκοκρατίας τερματίστηκε στις 12 Ιουλίου 1878, μετά την 
υπογραφή της μυστικής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Αγγλίας και της Τουρκίας, στα 
παρασκήνια του Συνεδρίου του Βερολίνου. Από την ίδια στιγμή ξεκινά για την Κύπρο 
μια άλλη περίοδος, αυτή της Αγγλοκρατίας, η οποία διάρκεσε μέχρι το 1960, οπότε και η 
Κύπρος ανακηρύχθηκε πλέον σε Ανεξάρτητη Δημοκρατία, με βάση τις συμφωνίες 
Ζυρίχης – Λονδίνου. 

 

2. Ιστορικά γεγονότα 
 

Η τουρκική πολιτική υπήρξε αρχικά σχετικά ήπια για τους Κυπρίους. Η πρόθεση των 
Τούρκων για διατήρηση ήρεμου κλίματος, συνοδεύτηκε μάλιστα από κάποιες ενέργειες, 
που ήταν θετικές γι’ αυτούς όπως: 

• κατάργηση της δουλοπαροικίας 
• παροχή δικαιώματος κατοχής γης 
• παροχή προνομίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. 



 
Η ήπια στάση των Τούρκων, οφειλόταν ίσως στο φόβο μήπως η Δύση αναλάβει 
κάποια εκστρατεία απελευθέρωσης της Κύπρου. Ο φόβος αυτός δεν ήταν αβάσιμος, 
αφού όντως οι Κύπριοι στράφηκαν από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας προς τη 
Βενετία και τον οίκο της Σαβοϊας ζητώντας βοήθεια (Η Σαβοϊα είναι περιοχή της ΝΑ 
Γαλλίας κοντά στα σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Από το 1032 μ.Χ. μέχρι το 1860 
προσαρτήθηκε στο γερμανικό στέμμα και κατοικήθηκε από πολλούς βασιλικούς οίκους. 
Το 1860 δόθηκε από την Ιταλία στη Γαλλία). 

 
Σταδιακά, όμως, ο λαός της Κύπρου υφίστατο μεγάλη καταπίεση και φοβερή οικονομική 
εκμετάλλευση από τους πασάδες και τους άλλους Τούρκους αξιωματούχους. Η 
κατάσταση αυτή ώθησε τους Κύπριους  να  στείλουν αντιπροσωπεία (Αμμοχωστιανών) 
στην Πύλη, για επίσημη διεκδίκηση των υποσχέσεων που είχε δώσει σ’ αυτούς ο Λαλά 
Μουσταφά. Τελικά, ο Βεζύρης Μεχμέτ πασά Σοκόλοβιτς επικύρωσε όλα τα προνόμια 
που είχε υποσχεθεί ο Λαλά Μουσταφά και τα οποία θα ίσχυαν για όλους τους Κυπρίους. 

 

 
 

1. Ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των Ορθόδοξων  Χριστιανών. 
2. Κατάργηση της Λατινικής Εκκλησίας και αποστέρηση του δικαιώματος  των 

Λατίνων να κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στο νησί. 
3. Δικαίωμα εξαγοράς των μοναστηριών που είχαν καταληφθεί από τους  Τούρκους. 
4. Δικαίωμα να αγοράζουν και να κατέχουν γη, σπίτια και υποστατικά και να τα 

μεταβιβάζουν στους κληρονόμους τους. 
5. Δικαίωμα στους κατοίκους της Αμμοχώστου να διατηρούν τα σπίτια της πόλης τους. 

 
Από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας σημειώνονται στην Κύπρο εξεγέρσεις. Η 
σημαντικότερη εξέγερση ήταν αυτή που ξέσπασε την πρώτη δεκαετία του 17ου αι. με 
αρχηγό το Βίκτωρα Ζεμπετό και η οποία κατεστάλη από τους Τούρκους. Στα τελευταία 
πενήντα χρόνια της Τουρκοκρατίας σημειώνονται άλλες τρεις εξεγέρσεις 
με ηγέτες το Νικόλαο Θησέα, το λινοβάμβακο (κρυπτοχριστιανό) Τούρκο Γκιαούρ 
ιμάμη και τον καλόγερο Ιωαννίκιο, που στην ουσία ήταν κοινωνικές διαμαρτυρίες, με 
αφορμή την καταπιεστική φορολογία που είχε επιβληθεί από τους Τούρκους. 

 

 
 

Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 βρίσκει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της 
Κύπρου τον Κυπριανό, ο οποίος είχε, εκ των προτέρων, ενημερωθεί από μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας, για την προετοιμαζόμενη Επανάσταση. Μάλιστα ο ίδιος ο Κυπριανός καθώς 
και άλλοι Κύπριοι, φαίνεται ότι είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Γενικά, όμως, 
θεωρήθηκε ότι η  Κύπρος  δεν μπορούσε να εμπλακεί ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση 
γιατί: 

 
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. Δε διέθετε ναυτικό και επιπλέον οι κάτοικοι στερούνταν πολεμικής πείρας και 

επαρκούς εξοπλισμού. 
 

Για τους πιο  πάνω λόγους αποφασίστηκε  η Κύπρος να μην επαναστατήσει  αλλά 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 

Προνόμια 



«...να προσφέρει χρήματα ή τροφάς, όσας δυνηθεί». Βεβαίως, η εξέλιξη των γεγονότων 
κατέδειξε ότι η συμβολή της Κύπρου στην Επανάσταση του 1821 δεν περιορίστηκε 
μόνο στο οικονομικό – υλικό μέρος, αλλά και σε έμπρακτη συμμετοχή αρκετών Κυπρίων 
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. 

 
Σημαντική συνεισφορά είχε και ο Κύπριος λόγιος Ιωάννης Καρατζάς, ο  οποίος υπήρξε 
συνεργάτης του Ρήγα Βελεστινλή και θανατώθηκε μαζί του το 1798. 

 
Με την έκρηξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία και στην κυρίως Ελλάδα, οι 
Τούρκοι ανησύχησαν μήπως το κίνημα μεταδιδόταν και στην Κύπρο. Οι ανησυχίες τους 
ενισχύθηκαν όταν έπεσαν στα χέρια τους επαναστατικές  προκηρύξεις,  που έφερε στην 
Κύπρο ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος ή Θεόφιλος Θησεύς, συγγενής του Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού. Αυτό έδωσε αφορμή στον Τούρκο διοικητή Κουτσιούκ Μεχμέτ να 
προχωρήσει σε αφοπλισμό των Κυπρίων και να ζητήσει στρατιωτικές ενισχύσεις, 
προκειμένου να αποτρέψει πιθανές επαναστατικές ενέργειες. Επίσης, ζήτησε την έγκριση 
καταλόγου με 486 ονόματα προκρίτων και ανώτερων κληρικών για να τους εκτελέσει. 
Μετά τις επιτυχίες των Ελλήνων επαναστατών ο Σουλτάνος πείθεται και εγκρίνει τις 
εκτελέσεις. 

 
Έτσι στις 9 Ιουλίου 1821 άρχισαν οι συλλήψεις και εκτελέσεις επισκόπων και προκρίτων. 
Ανάμεσα στα πρώτα θύματα ήταν ο 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 ποίημα του «Ενάτη Ιουλίου του 1821» ο Βασίλης Μιχαηλίδης.  
 

Λόγω της έντασης μερικοί Κύπριοι κληρικοί και λαϊκοί κατόρθωσαν να διαφύγουν 
στο εξωτερικό με τη βοήθεια ξένων προξένων. Συγκέντρωση λαϊκών και κληρικών 
που έγινε στη Ρώμη στις 6 Δεκεμβρίου 1821 εξέδωσε 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. 

 
[από: Μεσαιωνική – Νεότερη Ιστορία της Κύπρου, Β΄ Λυκείου, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου] 
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