
ΙΔ΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου σε συνεργασία με ΥΠΠΑΝ 

 
Θέμα: 

«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστης και της 
πατρίδας» 
 

Πρώτο βραβείο 
Κατηγορία: Έκθεση Ιδεών 
 
Μαθητής: Ευάγγελος Κοτζιάπασης, Α3 
Καθηγήτρια: Άντρη Παπαγεωργίου 
 
Αποσπάσματα: 
 

«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας» 

Ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός είναι ένας από τους γνωστότερους και πιο αγαπητούς αρχιεπισκόπους της 

Κύπρου. Είναι ένας μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας. Μαρτύρησε στη Λευκωσία, όπου 

απαγχονίστηκε από τους Τούρκους στις 9 Ιουλίου του 1821 μένοντας πιστός στον Χριστιανισμό και τον 

Ελληνισμό. Πιστός στην Ελληνορθόδοξη παράδοση της Κύπρου. 

…… 

Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος ξεχώρισε για την ευσέβεια και την ψυχική του δύναμη. Δεχόταν καρτερικά 

τις ύβρεις και τους εξευτελισμούς των Τούρκων για το καλό των συμπατριωτών του. Γνώριζε ότι οι 

Τούρκοι περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να τον σκοτώσουν αλλά αρνιόταν να εγκαταλείψει την 

πατρίδα και το ποίμνιό του. «Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν κάλλιον του πισκόπου», έλεγε με 

αποφασιστικότητα. 

…….. 

Συμπερασματικά, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός επέλεξε να παραμείνει με τη θέληση  στη θέση του και 

να αντιμετωπίσει με γενναιότητα τον θάνατο διασώζοντας την αξιοπρέπειά του αλλά και την 

αξιοπρέπεια του έθνους μας. Έτσι έγινε μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας αντιμετωπίζοντας τον 

θάνατο ως μια προσφορά στο έθνος, στην πατρίδα και στο ποίμνιό του. Βάδισε συνειδητά προς την 

αγχόνη κερδίζοντας μια θέση στην αθανασία και στην καρδιά μας.  

 

 
 



ΙΔ΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου σε συνεργασία με ΥΠΠΑΝ 

 
Θέμα: 

«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστης και της 
πατρίδας» 

 
Τρίτο βραβείο 
Κατηγορία: Παραγωγή σύντομου βίντεο 
 
Μαθητής: Αλέξανδρος Μανιάτης, Γ3 
Καθηγήτρια: Παναγιώτα Παπούλα 
 
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης ετοιμάστηκε αυτό το μικρό 
βίντεο αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό. Ο Εθνομάρτυρας Κυπριανός 
αποτελεί με τις πράξεις και την ηρωική του 
θυσία για χάρη του λαού του ένα 
διαχρονικό σύμβολο πατριώτη που 
διατήρησε την εθνική του ταυτότητα και 
πίστη στο θεό παρά την καταπίεση από 
τους κατακτητές, θυσιάζοντας ό,τι πιο 
πολύτιμο είχε για τη ρωμιοσύνη και τον 
χριστιανισμό. 

 

Το βίντεο έχει  αναρτηθεί στο  youtube στο σύνδεσμο που ακολουθεί: 

«Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας»  
 

https://www.youtube.com/watch?v=w6XAa7K5axE

