
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 61

Το τελευταίον γνωστόν έγγραφον του Αρχιεπισκόπου

Κυπριανού 1821, Μαΐου 16

†Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς κ(αὶ) λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι χριστιανοὶ τοῦ κατηλλικίου
κυθρέας, εὐχόμενοι εὐλογοῦμεν πάντας ὑμᾶς πατρικῶς.

αἱ παροῦσαι περιστάσεις κ(αὶ) καιρικαὶ ἀνωμαλίαι, ὁποῦ παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα καὶ
ἐξαίφνης μᾶς περιεκύκλωσαν ἕνεκα τοῦ πλήθους τῶν ἁμαρτιῶν μας, δὲν ἀμφιβάλλομεν
ὅτι διαλαλούμεναι κ(αὶ) εἰς τὰ ἔξω μὲ ὑπερβολὴν μάλιστα, προξενοῦσι θόρυβον κ(αὶ)
φόβον εἰς τὰς καρδίας σας ὅλων τῶν ὁμογενῶν μας, ὅσοι μάλιστα ἀγνοοῦσι τάς αἰτίας
ἐκ τῶν ὁποίων ἐπήγασαν κ(αὶ) πηγάζουσιν αὐτὰ ὅλα μὲ δίκαιον τρόπον, ταράττονται
κ(αι) φοβοῦνται. χρέος μας λοιπὸν ἀπαραίτητον εἶναι εἰς τοιαύτας περιστάσεις νὰ σᾶς
δώσωμεν τὰς χρεωστουμένας πατρικάς μας συμβουλὰς κ(αὶ) νουθεσίας, διὰ νὰ κατα-
λάβετε πόθεν ἐξαρτᾶται ἡ κοινὴ ὠφέλεια κ(αὶ) σωτηρία μας. πρὸ πάντων, τέκνα ἀγα-
πητά, χρεωστοῦμεν νὰ προστρέξωμεν εἰς τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ μετὰ συντε-
τριμμένης καρδίας κ(αὶ) μετανοίας, διὰ νὰ παράβλεψῃ τὰς ἁμαρτίας μας, κ(αὶ) νὰ ἀφιε-
ρώσωμεν τὰς ἐλπίδας μας εἰς τὸ ἀνεξιχνίαστον πέλαγος τῆς εὐσπλαγχνίας του, κ(αὶ) ἡ
πάνσοφος αὐτοῦ παντοδυναμία θέλει οἰκονομήσει τὰ συμφέροντά μας. δεύτερον νὰ
ἀποῤῥίψωμεν κάθε πάθος κ(αὶ) ψυχρότητα, ὁποῦ ἔχομεν εἰς τοὺς ἀδελφούς μας κ(αὶ)
νὰ ἐγκολπωθῶμεν τὴν ἀπάθειαν καὶ γνησίαν ἀγάπην, τὴν πρὸς ἀλλήλους, καθὼς δι-
δάσκει ὁ εἰρηνάρχης θεός μας εἰς ὅλον του τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη
ἀρετή, ὁποῦ ζητεῖται ἀπὸ τὸ γλυκύτατον του στόμα τοῦ Ἰησοῦ μας, κ(αὶ) ὁποῦ δύναται
νᾶ ἐξιλεώσῃ τὸν ἅγιον θεὸν κ(αὶ) νὰ καλύψῃ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μας. τρίτον, ἐκείνην
τὴν βαθεῖαν ὑπόκλισιν, εὐπείθειαν κ(αὶ) πίστιν ὁποῦ ἐφύλαξαν καὶ οἱ πρόγονοί μας,
κ(αὶ) ἡμεῖς ἕως τώρα, ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς ἁλώσεως, εἰς τὸν κραταιότατον καὶ πολυ-
χρόνιον ἡμῶν βασιλέα, διὰ τὴν ὁποίαν ἀπηλαύσαμεν εἰς ὅλον τὸ διάστημα ἄπειρα χα-
ρίσματα καὶ ἐλέη τοῦ κράτους του, ἡσυχίαν, ἀνάπαυσιν, καὶ πᾶν ἄλλο ἀγαθόν, τὴν
αὐτὴν εὐπείθειαν κ(αὶ) ἐμπιστοσύνην νὰ φυλάξωμεν κ(αὶ) εἰς τὸ ἐξῆς ἀμετάβλητον
χωρὶς κἂν νὰ γογγύζωμεν εἰς τὴν πληρωμὴν τῶν ὀφειλομένων βασιλικῶν δοσιμάτων,
κ(αὶ) νὰ κάμνωμεν παρακλήσεις νυκτὸς καὶ ἡμέρας εἰς τὸν ὕψιστον θεόν, διὰ τὴν μα-
κραίωνα ζωὴν κ(αὶ) ἀδιάσειστον διαμονὴν τοῦ κράτους του πρὸς σκέπην μὲν τῶν
εὐπειθῶν καὶ πιστῶν ῥαγιάδων, τρόμον δὲ κ(αὶ) καταστροφὴν τῶν ἐναντίων, πρέπει
δὲ νὰ κάμνωμεν τοβάδες κ(αὶ) διὰ τὸν ἀγᾶ ἐφένδη μας, ὁ ὁποῖος διὰ τὴν φύλαξιν κ(αὶ)
προστασίαν τῶν ῥαγιάδων τῆς νήσου μας δὲν παύει νὰ κοπιάζῃ ἡμέρας κ(αὶ) νυκτός.
αὐτὰ τὰ τρία ὅταν ἐξακολουθήσωμεν καθὼς πρέπει, ἔχομεν βεβαίας ἐλπίδας ὅτι δὲν
θέλομεν βλάβῇ τὸ παραμικρόν, οὐδὲ θρίξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἡμῶν πεσεῖται. ὅθεν καὶ ἐσεῖς
τέκνα περιπόθητα, ἐξακολουθοῦντες τὰς πατρικάς μας αὐτὰς συμβουλάς, ἀποῤῥίψατε
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κάθε φόβον ἀπὸ τὴν καρ-
δίαν σας, κ(αὶ) ἔχετε ἐλπί-
δας εἰς τὸ ἔλεος τοῦ ἁγίου
θεοῦ, ὅτι δὲν εἶναι κανένας
κίνδυνος ἡ ὑποταγὴ κ(αὶ)
πίστις τῶν πιστῶν ῥαγιά-
δων, ὁποῦ ἕως τώρα ἐφυ-
λάχθη· εἶναι ἐγνωσμένη
κ(αὶ) εἰς τὸ ἴδιον κράτος
του. ὅταν λοιπὸν φυλαχθῇ
κ(αὶ) εἰς τὸ ἐξῆς ἡ αὐτὴ
κατὰ τὰς ἐγγυήσεις κ(αὶ)
ἀναφορὰς ὁποῦ ἐκάμαμεν
μετὰ τῶν τριῶν λοιπῶν συ-
ναδελφῶν μας μητροπο-
λιτῶν εἰς τὸ κραταιότατον
νδεβλέτι, πρέπει νὰ ἐλπίζω-
μεν μεγαλητέραν προστα-
σίαν κ(αὶ) πλουσιότατα χα-
ρίσματα τοῦ κράτους του.
προσέχετε διὰ τὸν θεὸν
τέκνα, νὰ μὴ ὑποπέσητε εἰς
τὸ παραμικρὸν ἐλάττομα
μήτε λόγον, μήτε μὲ ἔργον,
διότι ὅποιος εἰς τοιούτους
καιροὺς εἶναι ἀπρόσεκτος
εἰς τοὺς λόγους του ἢ εἰς τὰ
ἔργα του, παιδεύεται μὲ κεφαλικὴν τιμωρίαν. ὅσοι δὲ φυλάξουν τὴν ὀφειλομένην εὐπεί-
θειαν, οἱ τοιοῦτοι κοντὰ ὁποῦ δὲν θέλουν δοκιμάσει τὸ παραμικρόν, θέλουν ἀπολαύσει
κ(αὶ) περισσοτέραν εὔνοιαν κ(αὶ) διαφένδευσιν. προσέτι, τέκνα, τὰ φορέματά σας νὰ
εἶναι σεμνὰ κ(αὶ) ῥαγιάδικα, τὰ σαρίκια σας, τὰ ζωνάρια σας, τὰ γεμενιά σας μαῦρα·
διότι τοιαύτη εἶναι ἡ προσταγὴ τοῦ ἁγᾶ ἐφένδη μας, κ(αὶ) ὅποιος εὐρεθῇ μὲ ἐξωτερικὸν
φόρεμα, θέλει παιδευθῇ σκληρῶς. οὕτω ποιήσατε ἐξἀποφάσεως ταῦτα:-

1821, Μαΐου 16.

† Ὁ Κύπρου κ(αὶ) ἐν Χρι(στῷ) εὐχέτης σας.

Στο κάτω αριστερά περιθώριο σημειώνεται το εξής:

(ἡ)μέτερε ἀρχιμανδρῖτα εὐχόμεθά σοι. εἶναι προσταγὴ τοῦ ἀγᾶ ἐφένδη μας, τὸ παρὸν
νὰ ἀναγνωσθῇ εἰς ὅλους τοὺς ῥαγιάδες διὰ ἡσυχίαν των.

Ἀκολουθεῖ μονογραφὴ τοῦ Κυπριανοῦ.


