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Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το μαρτύριο των Ελλήνων Κυπρίων
κληρικών και λαϊκών, την 9η Ιουλίου 1821

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9
Ιουλίου 2021, το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, εκδήλωση για τα
200 χρόνια από το μαρτύριο των Ελλήνων Κυπρίων κληρικών και λαϊκών την
9η Ιουλίου 1821. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου,
γενέτειρα του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
Ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, καλωσόρισε
τους παρευρισκομένους και εξήρε το μαρτυρικό τέλος του Εθνομάρτυρα
Κυπριανού και των Ελλήνων Κυπρίων κληρικών και λαϊκών. Η θυσία τους,
ανέφερε, φανερώνει τη διαχρονικότητα της Ρωμιοσύνης, τη δύναμη της ψυχής
ενός μικρού λαού, την επιμονή του να επιβιώνει παρά τις δύσκολες ιστορικές
συγκυρίες. Χρειάζεται, τόνισε, σήμερα εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, να μην
λησμονούμε, αλλά διαρκώς να αντλούμε από τις αστείρευτες πηγές της
Ελληνικής και Χριστιανικής μας καταγωγής και να διδασκόμαστε από την
ιστορία μας, ώστε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον που θα δικαιώνει τους
ανθρώπους που πρόσφεραν σε όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες
αυτού του τόπου.
Την εκδήλωση χαιρέτισε, εκ μέρους του Πρέσβεως της Ελλάδος κ.
Θεοχάρη Λαλάκου ο κ. Αλέξανδρος Κώνστας, ο οποίος τόνισε τη μεγάλη
σημασία του εθνικού ξεσηκωμού του 1821 και την ανάγκη για ενότητα και
σύμπνοια, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός. Σημείωσε, επίσης, τη μεγάλη συμβολή της
Κύπρου στον απελευθερωτικό αγώνα και την αξία της θυσίας των
ηρωομαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821.
Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ανέφερε ότι 200 χρόνια πριν, η 9η
Ιουλίου 1821 ήταν η αποφράδα μέρα που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία και
παράδοση του νησιού μας. Ήταν η μέρα που άρχισε η μεγάλη σφαγή των
αρχιερέων και των προκρίτων της μεγαλονήσου. Με δέος και ευλάβεια
αποτίουμε τιμή στους μάρτυρες της ελευθερίας, στους εθνικούς ήρωες της
μεγαλονήσου. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί ιστορικό και ηθικό
χρέος μας. Ενδυναμώνει το ελληνικό φρόνημα του λαού μας, στοιχείο
απαραίτητο στον αγώνα μας για δικαίωση και αντιμετώπιση των
ακατάπαυστων προκλήσεων, για διεκδίκηση της εθνικής μας αξιοπρέπειας και
των απαράγραπτων δικαιωμάτων μας, καθώς και για τη διατήρηση της
μνήμης της κατεχόμενης πατρίδας μας.

Ακολούθησε η μουσικοθεατρική παράσταση «Τζυπριώτικες Μαρτυρίες»
με την Έλενα Χατζηαυξέντη και επιτελείο μουσικών, αφιερωμένη στα
ιστορικά γεγονότα του 1821, αλλά και σημαντικές μορφές της Κύπρου και του
Ελληνισμού γενικότερα, που αποτελούν σημαντικό σταθμό και φάρο
αντίστασης του κυπριακού Ελληνισμού έναντι του τουρκικού επεκτατισμού.
Μέσα από τραγούδια, ποιήματα και μαρτυρίες ζωντάνεψαν επί σκηνής
ιστορίες, αισθήματα και ελπίδες.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη
χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., με μαέστρο τη Μάρω Μήτσα και στο πιάνο τον
Μάριο Ιωάννου.
Την όλη ευθύνη της εκδήλωσης είχε η Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους Παρασκευά,
Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης και Γραμματέας της Επιτροπής Εορτασμών
Κύπρου 1821 – 2021.

