
τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. 

Στην Αλεξάνδρεια κυκλοφόρησε το 1887 
ένας μικρός τόμος που είχε σαν τίτλο: Βιο
γραφία, Θάνατος και κηδεία του Αείμνη

στου Μητροπολίτου Κιτίου Κυπριανού. Σ' 

αυτό λοιπόν τον τόμο δημοσιεύτηκαν και 
ποιήματα που έγραψαν διάφοροι για τον 

γρήγορο χαμό του Κυπριανού όπως των: 

Χρ. Παπαδόπουλου, M.J. Ευθυβούλου, Σ. 
Λυσανδρίδη, Β. Μιχαηλίδη, Π. Χριστοδου

λίδη, .κ. α. Στεφάνια δε κατάθέ:σαν μεταξύ 
των πολλών, ο Δήμος Λεμεσού, η Κυπριακή 

αδελφότητα Αιγύπτ<;>υ, η Αγγλοαιγυπτιακή 

Τράπεζα Λόρνακος, η Ευρωποϊκή παροικία 

Λάρνακος, οι :Ελληνες δικηγόροι Λεμεσού, 
οι ΕλληνΙκές Σχολές Λάρνακος και Λεμε

σού κ.τ.λ. 

Ο Θάνατος του Κυπριανού χαρακτηρί
στηκε σαν «τοπικό» δυστύχημα». Και 

δικαιολογημένα! Η δημοφιλία του ήταν 

τόση που οι δημοσιογράφοι δεν εύρισκαν 
λέξεις να συνθέσουν τις νεκρολογίες τους. 

Παρά ταύτα όμως μέσα στο βαρύ πένθος 

που βυθίστηκε ο τόπος με λιτότητα έγρα
ψαν για την φιλοπατρία του, την πνευμα

τική του προσφορά, την ευτολμία και την 

νοημοσύνη του. Δεν παρέλειψαν να τονί
ζουν στις δημοσιεύσεις τους αυτές την 
αδιάλειmη και ειλικρινή δράση του, την 

ανένδοτη πρόθεσή του και τις κρaυγές του 
ενάντια της Αγγλικής τυραννίας. την aντί

στασή του σε διάφqρες aντεθνικές ενέρ

γειες της απολυτάρχου κυβέρνησης σε . 
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πλειονότητας της ΚύπρQυ. Με κtv~μyp 
πολλές φορές της ζωής και της θέσης:tόu, 
μόνος του με αξιοπρέπεια και τιμή εl)ιεv 
αδιαλείmως την σφενδόνην αυτού τεtα

μένην κατά πρόσωπον των · Αγγλων tΙ.Ι~~
νίσκων και την πατριωτικήν αυτού ~: 

τραν )Jεστήν βελών, ων το έχ εruιιcές 

ησθάνθη σαν πλέον ή άπαξ αδικοπΡ4vοiιν
τες οι άρχοντες της Κύπρου ... ». 

Και η κραυγή του αυτή δεν έμεινε χωρfς 

αποτέλεσμα. Ήταν λοιπόν πράος καρτερι

κός και ευγενικος χαρακτήρας που 

κοπίασε για τους ανθρώπους του τόπου 
του, θυσιάστηκε και μαρτύρησε για τα 

δίκαια των εθνικών του προσδοκιών. Ο 
έξαλλος πολλές φορές εκείνος πατριωτι
κός αλαλαγμός του αντηχούσε πέρα· για 
πέρα του Κυπριακού ορίζοντα. 

Αυτός ήταν μέσα σε λίγες γραμμές ο 
Κυπριανός Οικονομiδης του οποίου •όόν
τομο πέρασμα από τον κυπριακό οριζοντα 

άφησε ζωντανή τη μνήμη τ()υ. Εuτύ~ να 
υπηρετήσει τον Κυπριακό Ελληνισμb στις 
πιο δύσκολες και τραγικές μέρες της μαύ

ρης δουλείας. Οι επερχόμενες γενιές θο 
τιμούν και θα θαυμάζουν Κυπριανόv τον 

αφοσιωμένον Ποιμενάρχην και θερμοuρ

γόν πατριώτην. Τέτοιων ανδρών το πtρα
σμα η Εκκλησία, η Πατρίδα και ο Ελληνι

σμός θα θυμούνται για πάντα. «Κυπριανέ 
Αθάνατε. Την Κύπρο ν που αφίνεις; Ο ήλιος 

Σου σαν.έδυσε σβυν η ζωή κι' εκείνης!!!» 

Α. Τηλλuριοης. 

Προσευχή προσφuγόποuλοu 
Χριστούλη, Συ της πpοσφυγιάς τον πόνο έχεις, νοιώσει, 
παιδί, σαν ήqουνα μικρό, 

είχες τον πρώτο σόυ σταυρό, 
του άδικου πικρό καρπό, στα χέρια σου σηκώσει. 

Από ψηλά που βρίσκεσαι, σκύψε και δες εμένα, 

που με κρατάει το κακό 

με τη βία βοηθό 

μακρυά από το σπίτι μου και χώματ' αγιασμένα. 

Τις μέρες μου τις δύσκολες πιστεύω τις μετράς. 

Σύντομα κάμε να βρεθώ 

ξανά στο χώμα το ιερό, 

στο σπίτι μου το πατρικό. Εσύ που μ' αγαπάς. 

Γεώργιος Κοκής 


