Ο απαγτονισμός τοσ Αρτιεπισκόποσ Κσπριανού από τοσς Τούρκοσς
την 9η Ιοσλίοσ 1821

Σηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ζηελ Κύπξν επηθξαηεί Τνπξθνθξαηία. Η εκεξνκελία κύεζεο ηνπ Κππξηαλνύ
ζηε Φηιηθή Εηαηξεία παξακέλεη άγλσζηε. Ωζηόζν, ην 1820, θηινμελεί ηνλ Φηιηθό Δεκήηξην Ίπαηξν θαη ηνύ
ππόζρεηαη νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ επαλάζηαζε ησλ Ειιήλσλ. Αξγόηεξα, ηνλ Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο,
ν Αληώληνο Πεινπίδαο (ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ Αιέμαλδξνπ Υςειάληε), ζηάιζεθε λα παξαιάβεη ηελ εηζθνξά
ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ.
Η Φηιηθή Εηαηξεία απνθάζηζε λα κελ εκπιαθεί ε Κύπξνο ζε έλνπιν αγώλα, θαζώο ήηαλ επηθίλδπλε ε
γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, αιιά λα πεξηνξηζηεί ζηελ πιηθή βνήζεηα. Όηαλ μεθίλεζε ε Επαλάζηαζε, ν Τνύξθνο
ζνπιηάλνο δηέηαμε ηελ αθόπιηζε ησλ Κππξίσλ - θάηη πνπ έγηλε ρσξίο αληίζηαζε. Ο Κππξηαλόο πξνζπάζεζε
λα πείζεη ηνπο Κύπξηνπο λα ππαθνύζνπλ (θάηη παξόκνην έθαλε θαη ν Παηξηάξρεο Γξεγόξηνο Ε') θαη
δηαβεβαίσζε ηνλ Τνύξθν θπβεξλήηε, Κηνπηζνύθ Μερκέη, γηα ηελ ππαθνή ησλ Ειιήλσλ.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, ν Αξρηκαλδξίηεο Θενθύιαθηνο Θεζεύο δηέλεηκε πξνθεξύμεηο ζηε Λάξλαθα, κε
ζθνπό λα μεζεθώζεη ζε αγώλα ηνπο Έιιελεο ηεο Κύπξνπ - θάηη πνπ έρεη θαηαγγειζεί από ηνλ Τνύξθν
θπβεξλήηε ζηελ Υςειή Πύιε. Ο ζνπιηάλνο επέηξεςε ζηνλ Κηνπηζνύθ λα ζπιιάβεη, λα δεκεύζεη ηελ
πεξηνπζία θαη λα εθηειέζεη απηνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζ' απηό ην θίλεκα.
Σηηο 9 Ιοσλίοσ (εκέξα Σάββαην), θιεζέληεο ζε ζπγθέληξσζε ζηε Λεσκωσία νη εθθιεζηαζηηθνί εγέηεο θαη
πξόθξηηνη ηεο Κύπξνπ από ηνλ Οζσκαλό δηνηθεηή Κνπηζνύθ Μερκέη θαη θαηόπηλ έγθξηζεο από ηνλ
Σνπιηάλν γηα καδηθέο εθηειέζεηο θνξπθώζεθε ην δξάκα κε ηνλ απαγρνληζκό ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Κππξηαλνύ
ζε κηα ζπθακηληά ζηε πιαηεία ηνπ Σεξαγίνπ (ζήκεξα βξίζθεηαη ζην θαηερόκελν από ηνπο Τνύξθνπο ηκήκα
ηεο πξσηεύνπζαο). Τνπ απαγρνληζκνύ απηνύ αθνινύζεζε ηελ ίδηα εκέξα ν απνθεθαιηζκόο ηξηώλ
κεηξνπνιηηώλ ηεο Πάυοσ Φξύζαλζνπ, ηνπ Κιτίοσ Μειεηίνπ θαη ηεο Κηρσνείας (λπλ Κεξύλεηα) Λαπξεληίνπ.
Aξγόηεξα, ζηελ Κύπξν έθζαζαλ 4.000 ζηξαηηώηεο από ηελ Αίγππην, νη νπνίνη ηξνκνθξάηεζαλ ηνλ
πιεζπζκό ηεο Κύπξνπ. Τα ιείςαλα ησλ παξαπάλσ δόζεθαλ ηελ επνκέλε, ζηηο Ινπιίνπ, εκέξα Κπξηαθή, ζε
νκάδα ηεξέσλ, νη νπνίνη ηα έζαςαλ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανύ ηεο Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο (Λεπθσζία) αξγόηεξα, εθεί θηίζηεθε ζπνπδαίν Μαπζσιείν, όπνπ θπιάζζνληαη κέρξη ζήκεξα ηα νζηά ηνπο.
Οη εθηειέζεηο ζπλερίζηεθαλ σο ηηο 14 Ινπιίνπ θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην 470 ή 486 αλζξώπσλ 36 Κύπξηνη εμηζιακίζηεθαλ (αλ θαη κεξηθνί απ' απηνύο επαλήιζαλ ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε) θαη θαηάθεξαλ λα
γιηηώζνπλ ηνλ ζάλαην.

