
λη τά αἰτήματα τῶν Ἑλλήνων. Αὐ τή
ἀκόμη τόν ὅπλιζε καί σέ δυσκολότε-
ρες ὧρες, πού ἀ φοροῦσαν τή διαφύ-
λαξη τῆς ἀσφάλειας τοῦ λαοῦ ἀ πό
τίς προθέσεις τῶν Τούρκων τοπι κῶν
διοικητῶν.

Ἐξαιρετικό ἀποδείχθηκε τό ἐν δια -
φέρον τοῦ Δραγομάνου καί γιά τήν
προαγωγή τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς
παιδείας στήν Κύπρο, σέ ἐποχή σιτο-
δείας (ἔλλειψης τροφίμων) καί ἀμά-
θειας. Ἔτσι ἡ τεράστια περιουσία,
πού εἶχε ἀποκτήσει, διοχετευόταν
μυστικά γιά τίς ἀνάγκες τῆς χειμα-
ζόμενης Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐξίσου
χειμαζόμενου λαοῦ της. Ὁ Ἀρχιεπί-

σκοπος Χρύσανθος γιά τίς ἀγαθοεργίες του
τοῦ ἀπένειμε τόν τίτλο τοῦ Μεγάλου Λογο-
θέτη.

Ὁ Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ὑπῆρξε
καί ἕνας ἀπό τούς κυριότερους δωρητές
καί δανειστές τῆς Ἐκκλησί ας. Πολλοί ναοί
εἶχαν ἀνεγερθεῖ μέ δικά του ἔξοδα, γιά τήν
ἐνίσχυση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἀλλά
καί σ᾽ αὐτούς τούς ναούς οἱ δωρεές του ἦ -
ταν πολυάριθμες. Καί μόνο στή γειτονική
του ἐκκλησία, τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὁ Δρα-
γομάνος εἶχε δωρίσει, ἐκτός ἀπό εἰκόνες
καί ἀ φιερώματα, ἕνα μεγάλης ἐ δαφικῆς ἔ -
κτασης κτῆμα, μέ ὅλα τά «ὁσπίτια, ὅσα εἰσί
περικλειόμενα εἰς αὐτό».

Χάρη στό ζωντανό ἐνδιαφέρον του γιά
τήν παιδεία καί τή μόρφωση τῶν Ἑλλήνων,
στήριζε οἰκονομικά τή λειτουργία τῆς Ἑλ -
ληνικῆς Σχολῆς στή Λευκωσία. Παράλληλη
ἦταν ἡ φροντίδα του καί γιά κάθε εἶδος κοι-
νωνικῆς ἀνάγκης. Ἔτσι, μέ δικές του δαπά -
νες ἐξασφαλίστηκε ἡ γῆ γιά τήν ἀνέγερση
τοῦ ἀσύλου λεπρῶν ἀλλά καί ἡ δημιουργία
ὑδραγωγείου γιά τήν ὕδρευση τῶν ἐκκλη-
σιῶν καί τῶν τζαμιῶν. Γιατί δέν παραμελοῦ -
σε τίς ἀνάγκες καί τῶν Ὀθωμανῶν ὑ πηκόων.

Εἶχε τόσο ἐπιβληθεῖ ἡ ἰσχυρή, πολυτάλα-
ντη προσωπικότητά του, ὥστε τό 1790 ὁ
Σουλτάνος Σελίμ Γ΄, ἐκτιμώντας τήν ἄψογη
ἀνταπόκρισή του στίς μεγάλες εὐθύνες,
τόν ἀ να γνώ ρι σε ὡς ἰσόβιο Δραγομάνο. 

Ὅμως, ἡ αὔξηση τοῦ κύρους τοῦ Χατζη-
γεωργάκη Κορ νεσίου καί τῆς Ἐκκλησίας
παράλληλα, δέ μποροῦσε παρά νά προκαλέ-

Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος
ἕνας θαρραλέος ὑπερασπιστής
τοῦ Κυπριακοῦ ἙλληνισμοῦMMεγάλη Τετάρτη. 31 Μαρτίου τοῦ 1809.

Ἕνας βουβός σπαραγμός ἁπλώνεται στίς
ψυχές τῶν Ἑλληνοκυπρίων. Tό νέο γιά τόν
ἀποκεφαλισμό τοῦ Ἕλληνα Δραγομάνου
Χατζηγεωργάκη Κορνεσίου, τοῦ ὑπερασπι-
στῆ τῶν δικαίων τους –τῆς μεγάλης προσω-
πικότητας, πού ἀπό εὔνοια τοῦ Θεοῦ εἶχε
ἀναδειχθεῖ στήν πιό ταραγμένη περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας στό νησί (1779-1878)– ἔχει
διαδοθεῖ παντοῦ.

Ὁ θεσμός τῶν Δραγομάνων, δηλαδή τῶν
διερμηνέων τοῦ Σουλτανικοῦ Διβανίου
(Συμβουλίου), ἀποτέλεσε ἕνα ἀπό τά σημα-
ντικότερα ἀξιώματα, πού δόθηκαν σέ ντόπι-
ους Χριστιανούς τῆς Ὀθωμανικῆς ἐπικρά-
τειας. Ἔτσι καί στήν Κύπρο ὁ Δραγομάνος
καί ἡ Ἐκκλησία ἀποτελοῦσαν τούς δύο πό-
λους τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας, πού ἔπαι-
ζαν τόν κύριο ρόλο στίς τοπικές ὑποθέσεις
σέ ὅλη σχεδόν τήν περίοδο τῆς Τουρκο-
κρατίας (1571-1878).

Ὁ Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος δέν ἦταν
καθόλου τυχαία προσωπικότητα. Καταγόταν
ἀπό τήν Πάφο καί προερχόταν ἀπό λευιτικό
γένος.

Προικισμένος μέ εὐφυία καί σύνεση χειρι-
ζόταν, σύμφωνα μέ ἐπίσημες μαρτυρίες, μέ
δεξιοτεχνία τίς φορολογικές καί ἄλλες ὑπο-
θέσεις τοῦ Χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ. Δέν
καταγράφουν ὅμως οἱ μαρτυρίες αὐτές καί
τή βαθύτερη αἰτία, πού τοῦ μετάγγιζε δύνα-
μη καί ἀντοχή στό δύσκολο ἔργο του˙ τή
βαθιά του πίστη στόν Θεό. Μέ αὐτήν προ-
χωροῦσε, ὅταν μετέφερε στήν Ὑψηλή Πύ-
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σει τόν φθόνο τόσο τῶν Τούρκων ἀγάδων
στή Λευκωσία, ὅσο καί τοῦ Γάλλου προξέ-
νου, πού ἄρχισαν νά μεθοδεύουν τήν ἐξό-
ντωσή του. Ἡ ἐξέγερση τῶν Ὀθωμανῶν
στή Λευκωσία (1804) γιά μείωση τῶν φόρων
τῆς Πύλης, ἦταν φανερό ὅτι εἶχε ὑποκινη-
θεῖ ἀπό τίς δικές τους ἐχθρικές διαθέσεις,
ὅμως στόν Χατζηγεωργάκη ἔπεσε ἡ εὐθύ-
νη. Καί μόλις πού κατόρθωσε μυστικά νά
διαφύγει στήν Κωνσταντινούπολη ὁ Κορνέ-
σιος μέ τήν οἰκογένειά του, ὅταν τό σπίτι του
γινόταν ὁ κύριος στόχος τῶν στασιαστῶν.

Τώρα ἐνεργεῖ τά πάντα γιά τήν ἀ ποκατά-
σταση τῆς ἠρεμίας στήν πατρίδα του. Δια-
μαρτύρεται ἐπανειλημμένα γιά τίς βιαιο-
πραγίες τοῦ Τούρκου διοικητή es – Seyyid
Hasan Efendi σέ βάρος τοῦ λαοῦ. Ὅμως ὁ
ἀναπληρωτής του στή Δραγομανία συμμα-
χεῖ μέ τούς ἐχ θρούς του, καί ὁ Κορνέσιος
συκοφαντεῖται στήν Πύλη. Ἐκεῖ οἱ σημαντι-
κοί Ὀ θω μανοί φίλοι του ἔχουν χάσει τήν
ἐξουσία. Ὁ Γιουσούφ πασᾶς, πού γίνεται ὁ
μεγάλος Βεζύρης, εἶναι παλιός θανάσιμος
ἐχθρός του. Οἱ συκοφαντίες σέ βάρος τοῦ
Κορνεσίου εἶναι ἡ εὐκαιρία πού ἀπό καιρό
περίμενε. Γιʼ αὐτό καί ἀμέσως διατάζει τόν
ἀποκεφαλισμό του. Τό μίσος τῶν ἀντιπάλων
εἶναι τόσο, ὥστε σύρουν τό πτῶμα τοῦ τίμι-
ου Ἕλληνα Δραγο μάνου καί πολλῶν ἄλ λων
ἐθνομαρτύρων στό Μπαλούκ παζάρ. 

Στήν Κύπρο τό κλίμα εἶναι βαρύ. Ἔ ρημο
πιά τό λεηλατημένο ἀρχοντικό τοῦ Κορνε-
σίου. Πενθεῖ ὁ κακοποιημένος ἀπό τούς Ὀ -
θω μανούς Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος. Ὅ -
μως ἡ ἐλπίδα δέ σβήνει. Ὁ μεγάλος εὐ εργέ-
της δέν ἔχει χαθεῖ. Ὅπως παριστάνεται σέ
μιά χαλκογραφία στό ἀρχοντικό του, βρί-
σκεται στά οὐράνια γονατιστός μπροστά
στή Βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκο συνεχίζο-
ντας τό ἔργο του, ἔργο προσευχῆς θερμῆς
γιά τά δίκαια τῆς πατρίδας του. Καί σήμερα,
βλέπει ὅτι ἐξακολουθεῖ νά δοκιμάζεται
σκληρά καί ἄδικα ἀπό τούς Τούρκους στό
Βόρειο τμῆμα της. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα
τοῦ 1809 θαρρεῖς δέν τέλειωσε ἀκόμη, καί
ὁ λαός προσμένει, καί ὁ μεγάλος εὐεργέτης
του δέεται στόν μόνο Ἰσχυρό νά σημάνει ἡ
καμπάνα γιά τήν Ἀνάσταση.

Κ.Α.
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