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TAΠEINOI KΛHPIKOI TΩN XPONΩN THΣ AΓΓΛOKPATIAΣ

Ως γνωστόν, η ιστορική έρευνα στην Kύπρο ασχολήθηκε, κυρίως, µε τη ζωή 

και το έργο των µεγάλων πρωταγωνιστών των διαφόρων γεγονότων, ανάµεσα 

στους οποίους περιλαµβάνονται και πολλοί επώνυµοι κληρικοί, που είχαν ενεργό 

συµµετοχή στο πολιτικό, κοινωνικό και πνευµατικό γίγνεσθαι του τόπου. Eίναι, 

όµως, γενικά παραδεκτό πως σηµαντική συµµετοχή στις διάφορες πτυχές της 

ζωής των κατοίκων του νησιού και ενεργότερη, ίσως, εµπλοκή στην 

καθηµερινότητά τους είχαν ο ανώνυµος παπάς της ενορίας ή ο ταπεινός 

ιεροµόναχος µιας γειτονικής Mονής στην κοινότητά τους, τα βιογραφικά στοιχεία 

των οποίων δυστυχώς παρέµειναν άγνωστα. Kατά συνέπεια, έχουµε την εντύπωση 

ότι η µελέτη της ζωής µερικών τέτοιων «αφανών» κληρικών θα συµβάλει στη 

διεύρυνση των αντιλήψεών µας ως προς τον ρόλο που διαδραµάτιζε ο κατώτερος 

κλήρος στη ζωή των Kυπρίων των παλαιότερων χρόνων. Για τον σκοπό αυτό 

παρουσιάζεται στη συνέχεια ο βίος τεσσάρων κληρικών των χρόνων της 

Aγγλοκρατίας (1878-1960): του έγγαµου κληρικού της κυπριακής υπαίθρου 

Xαράλαµπου Mιχαηλίδη, του Iεζεκιήλ Xριστοφίδη, ο οποίος ανήκε στον άγαµο 

κλήρο των πόλεων, του ιεροµόναχου της Iεράς Mονής Σταυροβουνίου Mακάριου 

και του ιεροκήρυκα της Aρχιεπισκοπής Φιλάρετου Kουρίτη, ο οποίος ήταν ένας 

από τους πρώτους Kύπριους µε θεολογική µόρφωση.

O π. Xαράλαµπος Mιχαηλίδης (1862-1924)

Oι δύσκολες συνθήκες ζωής των χρόνων της Tουρκοκρατίας (1571-1878) 

συνέτειναν ώστε πολλοί Έλληνες κάτοικοι της Kύπρου να προσχωρήσουν στον 

Iσλαµισµό για να µπορέσουν να επιβιώσουν. Σε αρκετές περιπτώσεις η 

προσχώρηση αυτή ήταν εικονική και οι νεοφώτιστοι Mουσουλµάνοι, ενώ δήλωναν 

δηµόσια πίστη στον Mωάµεθ, στα κρυφά παρέµεναν Xριστιανοί. Δυστυχώς, µε την 

πάροδο του χρόνου οι απόγονοι πολλών από τους εξισλαµισθέντες 

εκτουρκίσθηκαν και χάθηκαν οριστικά για τον Eλληνισµό. Ωστόσο, αρκετοί 

Λινοβάµβακοι, όπως αποκαλούνταν στην Kύπρο οι Kρυπτοχριστιανοί 

παροµοιαζόµενοι µε ύφασµα που έχει δύο όψεις, µία από λινάρι και µία από 

βαµβάκι, εξακολούθησαν να βιώνουν τις τραγικές καταστάσεις που δηµιουργούσε 

η διπλή θρησκευτική ιδιότητά τους, µέχρι τα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, 

οπότε επετράπη η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωµάτων των κατοίκων 

και αρκετοί φανερώθηκαν ως Xριστιανοί. Aντιµέτωπη µε την εξέλιξη αυτή, η 

τουρκική µειονότητα του νησιού αντέδρασε και επεδίωξε να αφοµοιώσει τους 

Λινοβάµβακους µε την ίδρυση σχολείων και την ανέγερση τζαµιών στα 

κρυπτοχριστιανικά χωριά. Συνέπεια της δράσης αυτής, ήταν να ασκηθεί κλίµα 
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τροµοκρατίας ανάµεσά τους, µε αποτέλεσµα αρκετοί από αυτούς να επιλέξουν να 

παραµείνουν στην αποκρυφία και κατά την περίοδο των πρώτων χρόνων της 

Aγγλοκρατίας. Σε αυτό συνέτεινε επίσης ο φόβος που ένοιωθαν από επικείµενη 

τιµωρία τους για εγκατάλειψη του Iσλάµ, σε περίπτωση επανόδου του νησιού στην 

Oθωµανική αυτοκρατορία1.

Xαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση του χωριού Λουρουτζίνα, 

όπου πολλοί κάτοικοι από τους λεγόµενους «Oθωµανούς» εξακολουθούσαν να 

βαπτίζονται και να συµµετέχουν στα µυστήρια της Oρθόδοξης Eκκλησίας, µέχρι 

τις αρχές του 20ού αιώνα. Aρκετοί άλλοι, όµως, υιοθέτησαν τον τουρκικό - 

ισλαµικό τρόπο ζωής και την ιδεολογία του στις αρχές της δεκαετίας του 1880. 

Tότε, ένας δερβίσης µετέβη στο χωριό, όπου κατάφερε να πείσει εβδοµήντα 

περίπου νεαρούς Λινοβάµβακους να περιτµηθούν και να αποτελέσουν τον πρώτο 

πυρήνα για τον εκτουρκισµό του2. Kάτι δηλαδή που δεν είχε γίνει στα δύσκολα 

χρόνια της Tουρκοκρατίας, πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες θρησκευτικής 

ελευθερίας.

Πολλοί Άγγλοι δηµόσιοι υπάλληλοι, όπως ο αγγλικανός ιερέας Iωάννης 

Xάκκεττ, ο Διοικητής Λεµεσού Mίτσελ, ο Έφορος Aρχαίων Mνηµείων Tζέφρυ και ο 

Eπιθεωρητής Aρχαιοτήτων και συγγραφέας Γκάνις, θεωρούσαν, κατά τις πρώτες 
1. Για το φαινόµενο του Kρυπτοχριστιανισµού στην Kύπρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η πρόσφατη εργασία του Φαίδωνα Παπαδόπουλου, όπου συνοψίζεται 

και η σχετική βιβλιογραφία. Bλ. Φαίδωνα Παπαδόπουλου, Tούρκοι, Mουσουλµάνοι 

ή Kρυπτοχριστιανοί (Λινοβάµβακοι), Λευκωσία 2002.

2. H σχετική µαρτυρία για τον εκτουρκισµό των νεαρών Λουρουτζιατών 

προέρχεται από ανυπόγραφη επιστολή, ηµεροµηνίας 23/4 Σεπτεµβρίου 1883, που 

εστάλη από το χωριό Δάλι στον αρχισυντάκτη της εφηµερίδας «Στασίνος»: «Tό 

χωρίον Λουρουκύνα κατοικεÖται •πό λινοβαµβάκων, ¦τοι •πό çθωµαν΅ν 

πρεσβευόντων τήν Xριστιανικήν θρησκείαν καί âν τ΅ κρυπτ΅ τελούντων πάντα τά 

µυστήρια. \Eσχάτως εxς Δερβίσης âλθών ε¨ς τό χωρίον των κατώρθωσε νά πείσFη 

αéτούς νά γίνωσι πιστοί Mουσουλµάνοι, ¬θεν πρό δύο ™µερ΅ν διά τυµπάνων καί 

àλαλαγµ΅ν ëωρτάσθη ™ περιτοµή 70 περίπου àτόµων àπό 30 âτ΅ν καί κατωτέρω. 

Tό γεγονός τοÜτο εrνε τοσούτω µÄλλον περίεργον, καθόσον âπί Tουρκοκρατίας 

µετά φόβου καί τρόµου âπρέσβευον τήν καταδιωκοµένην θρησκείαν âν τ΅ κρύπτω 

½ς µή τολµ΅ντες νά τήν ïµολογήσωσι, τώρα δέ, ¬τε κηρύττεται ™ âλευθερία τÉς 

συνειδήσεως καί ™ •περοχή τÉς XριστιανικÉς θρησκείας, εxς Δερβίσης κατορθοÖ 

¬,τι πολλοί παρελθόντες κίνδυνοι δέν κατώρθωσαν. oAρά γε ëνός îερέως ™ 

διδασκαλία δέν θά qτο îκανή νά âµποδίσFη τήν àπώλειαν τόσων προβάτων, ëτοίµων 

νά ε¨σέλθωσιν ε¨ς τήν Xριστιανικήν ποίµνην; ‰Eχοµεν τουλάχιστον τήν 

παρηγορίαν, ¬τι ε¨ς ôλλα πολλά χωρία Λινοβαµβάκων γίνεται τό àνάπαλιν, πρέπει 

¬µως νά λάβωσιν πρόνοιαν οî êρµόδιοι πρίν οî ΔερβÖσαι φαν΅σι προνοητικώτεροι 

•πέρµαχοι τοÜ Kορανίου». Bλ. Στασίνος, 27/8.9.1883.

2



δεκαετίες του 20ού αιώνα, τη Λουρουτζίνα ως ένα κλασσικό παράδειγµα 

λινοβαµβακικού χωριού3. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο Xάκκεττ υιοθέτησε, σε βιβλίο 

που πρωτοεξέδωσε το 1901, την άποψη περί φραγκικής καταγωγής των 

«Oθωµανών» Λουρουτζιατών4,  που είχε διατυπώσει για το σύνολο του 

λινοβαµβακικού πληθυσµού της Kύπρου ο Aµερικανός πρόξενος στο νησί Λουίτζι 

Πάλµα ντε Tσεσνόλα στα τέλη της Tουρκοκρατίας5. Bέβαια είναι 

παρακινδυνευµένο να συνδεθεί η άποψη αυτή µε τη γενικότερη πολιτική των 

Άγγλων στην Kύπρο, αφού είναι γνωστός ο φιλελληνισµός του Xάκκεττ, ωστόσο 

µπορεί να ειπωθεί, ότι η διαφοροποίηση της καταγωγής των Λινοβαµβάκων από 

τους υπόλοιπους Xριστιανούς του νησιού ευνοούσε τους στόχους των νέων 

κατακτητών, που δεν επιθυµούσαν περαιτέρω ενδυνάµωση του ελληνικού 

στοιχείου. Aντίθετα, επεδίωκαν την ενίσχυση της τουρκικής µειονότητας, ώστε να 

τίθεται τροχοπέδη στο ενωτικό αίτηµα των Eλλήνων της Kύπρου, γι’ αυτό και δεν 

επικροτούσαν την εµφάνιση των Λινοβαµβάκων ως Xριστιανών, αλλά την 

ενσωµάτωσή τους στην ευνοούµενη από αυτούς µειονότητα. H δε διαφοροποίηση 

3. John Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, London 1901, σ. 535. 

Iωάννου Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου κατά µετάφρασιν 

και συµπλήρωσιν Xαριλάου Παπαϊωάννου, τ. Γ΄, Πειραιάς 1932, σ. 78· Ronald L.N. 

Michell, «A Muslim Christian sect in Cyprus», Nineteenth Century, LXIII, London 

1908, σ. 751-762 (H µελέτη του Mίτσελ αναδηµοσιεύτηκε σε µετάφραση από δύο 

κυπριακές εφηµερίδες του έτους 1908. Bλ. Φωνή της Κύπρου, 10/23.5.1908. 

Eλευθερία, 10/23.5.1908, 17/30.5.1908, 24/6.6.1908, 31/13.6.1908, 14/27.6.1908 

και 21/4.7.1908 και επαναδηµοσιεύτηκε µε σχετικά σχόλια πριν από µερικά χρόνια. 

Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Λινοβαµβακισµός στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας 

(1878-1960) και η µελέτη του Mίτσελ», Πολιτιστική Kύπρος 3(1997)48-63 και 

4(1997)45-52)· George Jeffery, A description of the Historic Monuments of Cyprus, 

Nicosia 1918, σ. 204-205· Rupert Gunnis, Historic Cyprus, Nicosia 1936, σ. 329-

330.

4. «Tό κέντρον τÉς àποχρώσεως ταύτης κεÖται âν τ΅ χωρίω Λουρουτζήνα τοÜ 

διαµερίσµατος Kυθρίας τÉς âπαρχίας Λευκοσίας. ^O πληθυσµός τοÜ χωρίου τούτου 

àνέρχεται ε¨ς 708, zν κατά τήν àπογραφήν τοÜ 1891 çγδοήκοντα ëπτά µόνοι εrναι 

χριστιανοί, οî δέ λοιποί εrναι µέλη τÉς περιέργου ταύτης αîρέσεως. \Eκ λατίνων 

χρισταν΅ν àρχÉθεν καταγόµενοι οî ôνθρωποι οyτοι àπηρνήθησαν τήν πάτριον 

πίστιν, ¥να àποφύγωσι τόν µοουσουλµανικόν διωγµόν. NÜν •π’ α¨σχύνης ¦ φόβου 

διστάζουσι νά âπιστρέψωσιν ε¨ς τήν àρχαίαν των πίστιν». Bλ. Iω. Xάκκεττ, Iστορία 

της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, ό.π., σ. 78-79. Eπίσης βλ. J. Hackett, A 

History of the Orthodox Church of Cyprus, ό.π., σ. 535.

5. Louis Palma di Cesnola, Cyprus, its Ancient Cities, Tombs and Temples, London 

1877, σ. 185.
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των Λινοβαµβάκων από τους Έλληνες Oρθόδοξους δηµιουργούσε το απαραίτητο 

υπόβαθρο για να αποτραπεί η ενσωµάτωση τους στην ελληνική πλειοψηφία του 

νησιού. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της απογραφής του 1891, στις αρχές της 

Aγγλοκρατίας κατοικούσαν στη Λουρουτζίνα, τον δεύτερο µεγαλύτερο σε αριθµό 

Tουρκοκυπρίων κατοίκων οικισµό της Kύπρου µετά από τη Λεύκα, επτακόσιοι 

οκτώ κάτοικοι6, από τους οποίους, όπως πολύ χαρακτηριστικά σηµείωνε ο 

Xάκκεττ, «ογδοήκοντα επτά µόνον είναι Xριστιανοί, οι δε λοιποί είναι µέλη της 

περιέργου ταύτης αιρέσεως»7. Στην κοινότητα υπήρχαν εκκλησία και παρεκκλήσι 

αφιερωµένα στους Aγίους Aνδρόνικο και Eπιφάνιο, που είχαν ανακαινιστεί το 1856 

και το 1864 αντιστοίχως, καθώς και ερείπια αρκετών άλλων εκκλησιών, όπως της 

Παναγίας της Φιλιδιώτισσας, της Aγίας Aικατερίνης, της Aγίας Mαρίνας και του 

Aρχαγγέλου Mιχαήλ, που υπογράµµιζαν το χριστιανικό παρελθόν της8. Στα πρώτα 

χρόνια της Aγγλοκρατίας, οι ηγέτες της τουρκικής µειονότητας και το λεγόµενο 

Mουσουλµανικό Eκπαιδευτικό Συµβούλιο επεδίωξαν, µέσω της παιδείας, να 

σταθεροποιήσουν τον τουρκισµό στο χωριό και ίδρυσαν, γύρω στα 1887, το 

πρώτο τουρκικό δηµοτικό σχολείο. Oι κάτοικοι, όµως, δεν έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και οι περισσότεροι απέφευγαν να στέλλουν τα παιδιά τους σε αυτό µε 

αποτέλεσµα το σχολείο να υπολειτουργήσει για µερικά χρόνια και τελικά να 

κλείσει το 18969.

Tην ίδια περίοδο λειτουργούσε ανάµεσα στα Λύµπια και στη Λουρουτζίνα 

ελληνικό δηµοτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν νεαροί µαθητές από τις δύο 

κοινότητες. Όπως πληροφορούµαστε από σχετικό δηµοσίευµα εφηµερίδας της 

Λάρνακας, του έτους 1894, το σχολείο αυτό δεν είχε καµία στήριξη από την 

προϊσταµένη εκκλησιαστική αρχή, ώστε να επιτελέσει ρόλο επανευαγγελισµού 

6. Colonial Office, Report on the Census of Cyprus taken 6th April 1891, London 

1893, σ. 28.

7. Iω. Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου, ό.π., σ. 78.

8. G. Jeffery, A description of the Historic Monuments of Cyprus, ό.π., σ. 205, όπου 

γίνεται αναφορά στις εκκλησίες των Aγίων Aνδρονίκου και Eπιφανίου, της 

Παναγίας και της Aγίας Mαρίνας. Eπίσης βλ. R. Gunnis, Historic Cyprus, ό.π., σ. 

329-330, όπου αναφέρονται οι εκκλησίες των Aγίων Aνδρονίκου, Eπιφανίου και 

Aικατερίνης. Για το σύνολο των εκκλησιών του χωριού βλ. «Λουρουτζίνα», 

Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, Λευκωσία 1988, σ. 215-217.

9. Κώστα Κύρρη, «Η Τουρκοκυπριακή εκπαίδευση (1850-1905) µε αναφορά στην 

εκπαίδευση της ελληνικής κοινότητας της Κύπρου», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών 

Ιεράς Μονής Κύκκου 1(1990)244, 249 και 255.
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των Λιναβαµβάκων της Λουρουτζίνας10. Aς σηµειωθεί ότι αµφότερα τα χωριά 

ανήκαν στην αρχιεπισκοπική περιφέρεια και, σύµφωνα µε τον αρθρογράφο της 

εφηµερίδας, ο τότε Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος (1865-1900) όφειλε να µεριµνήσει 

για την ενίσχυση της λειτουργίας του σχολείου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

επάνοδος των Kρυπτοχριστιανών Λουρουτζιατών στην ελληνική κοινότητα του 

νησιού11. Παρόµοια επικριτικά σχόλια για την ανυπαρξία πολιτικής στο θέµα των 

Λινοβαµβάκων εκ µέρους της Eκκλησίας την περίοδο αυτή γράφτηκαν και σε 

άλλες εφηµερίδες. Eνδεικτικά αναφέρεται άρθρο του Φεβρουαρίου του 1895, 

όπου σηµειωνόταν χαρακτηριστικά ότι στη Λουρουτζίνα διαβιούσαν 600 

Kρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι µε σχετική ευκολία θα φανερώνονταν δηµόσια ως 

10. «Mεταξύ Λουρυτζίνας καί \Oλυµπίων τÉς \AρχιεπισκοπÉς περιφερείας 

Λευκωσίας •φίσταται ëλληνική σχολή àπό τιν΅ν âτ΅ν, âν Fw âφοίτων âξ àµφοτέρων 

τ΅ν κωµ΅ν παίδες. Γνωστόν δ’ ¬τι âν Λουρυτζίν÷α âπικρατοÜσιν οî κοιν΅ς 

καλούµενοι λινοβάµβακοι, öχοντες θρησκευτικάς δοξασίας προσεγγιζούσας πολλ΅ 

µÄλλον τόν Xριστιανισµόν ¦ τόν Mωαµεθανισµόν, ¦τοι âπαµφοτερίζοντες. Oî 

çπαδοί τÉς θρησκείας ταύτης λίαν εéµάλακτοι ùντες καί àµφιβάλλοντες ε¨ς τάς 

πεποιθήσεις των, ½ς âκ τÉς àγνοίας τ΅ν διεπόντων τήν κοινωνίαν φιλοσοφικ΅ν 

θεσµ΅ν, εéχερέστατα àκολουθοÜσι τό θρήσκευµα âκεÖνο, ¬περ ¦θελεν •ποδειχθÉ 

αéτοÖς καταλλήλως, ½ς συντελοÜν ε¨ς τόν äθικόν προορισµόν τοÜ àνθρώπου. Tό 

τοιοÜτον µικρόν κατά µικρόν θά âπετύγχανεν ™ µνησθεÖσα σχολή, διά τÉς 

µορφώσεως καί àναπλάσεως νέας γενεÄς, ε¨ς ≥ν θά âνέβαλλε τήν πρός τόν

\Eσταυρωµένον λατρείαν καί τήν πρός τόν πλησίον àγάπην. \Aλλά δυστυχ΅ς 

οéδεµία âλήφθη φροντίς •πό τ΅ν êρµοδίων περί τε τÉς ο¨κονοµικÉς καί •λικÉς 

àνεξαρτησίας τÉς σχολÉς ταύτης, περί τÉς διανοµÉς ε¨ς τούς φοιτ΅ντας παίδας 

βιβλίων δωρεάν, καί περί τÉς îδρύσεως κεφαλαίου àποκλειστικοÜ διά τάς àνάγκας 

αéτÉς. Tοιουτοτρόπως δέ, οî TοÜρκοι ε•ρόντες κατάλληλον εéκαιρίαν âκ τÉς 

âλλείψεως τ΅ν µνησθέντων µέσων, ¥δρυσαν âντός τÉς κώµης ¨δίαν σχολήν, 

àναπληρώσαντες πανθ’ ¬σα ™ ™µετέρα âστερεÖτο, âν Fw οî φοιτ΅ντες ε•ρίσκουσι τά 

µέσα τÉς âκπαιδεύσεως δωρεάν». Bλ. Nέον Έθνος, 6/18.5.1894.

11. Έγραφε χαρακτηριστικά στο προαναφερθέν άρθρο και τα ακόλουθα: «Tί 

δύναται pρά γε νά ε€πFη περί •µ΅ν τ΅ν êρµοδίων, ο¥τινες δέν προστρέχετε àρωγοί 

ε¨ς τούς πειν΅ντας τήν θρησκείαν AéτοÜ καί διψ΅ντας τά îερά τ΅ν ëλληνίδων 

µουσ΅ν γράµµατα δυστυχεÖς τÉς Λουρυτζίνας κατοίκους; \Eλπίζοµεν ¬τι ï 

Mακαριώτατος \Aρχιεπίσκοπος ™µ΅ν âν τFÉ διακρινούσFη Aéτόν ëλληνοπρεπεί÷α 

οéδαµ΅ς θέλει çκνήση, συντελ΅ν ε¨ς τήν χειραφέτησιν τÉς ρηθείσης σχολÉς, δι’ 

wς θέλουσι παραχθFÉ πλεÖστα τέκνα τοÜ \IησοÜ καί τÉς πατρίδος». Bλ. Nέον Έθνος, 

6/18.5.1894.
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Xριστιανοί στην περίπτωση που η Eκκλησία τους προσέγγιζε και τους στήριζε12. 

Kάτι τέτοιο, όµως, δεν έγινε, αφού υπήρχε αδιαφορία εκ µέρους των 

περισσοτέρων Kυπρίων Aρχιερέων για το ζήτηµα των Λινοβαµβάκων τους 

οποίους θερωρούσαν, όπως σηµείωνε χαρακτηριστικά ο Mίτσελ, ανέντιµους και 

ανθρώπους µε κακό χαρακτήρα, χωρίς εµπιστοσύνη, έτοιµους να αρνηθούν τα 

πάντα για να επιβιώσουν13. Kάποιες προσπάθειες που είχαν γίνει, όπως των 

Mητροπολιτών Kυρηνείας Xρύσανθου Iωαννίδη (1880-1889) και του διαδόχου του 

Kυρίλλου (1889-1893), στις αρχές και στα τέλη της δεκαετίας του 1880, µε θετική 

κατάληξη τον επανεκχριστιανισµό Λινοβαµβάκων κατοίκων στα χωριά Kάµπος και 

12. «Λινοβάµβακοι λέγονται παρ’ ™µÖν âκεÖνοι, ο¥τινες ïριστικ΅ς δέν àσπάζονται 

οûτε τόν Xριστιανισµόν οûτε τόν \Iσλαµισµόν. \Aποδέχονται ëκάτερα τ΅ν 

θρησκευµάτων τούτων. Πράττουσι καί ½ς Xριστιανοί, âνεργοÜσι καί ½ς TοÜρκοι.

\Eνδύονται ëλληνικ΅ς καί çθωµανικ΅ς. Προσέρχονται καί ε¨ς τούς  χριστιανικούς 

ναούς καί ε¨ς τά τζαµία. ^Eορτάζουσι µετά τ΅ν Xριστιαν΅ν, ëορτάζουσι καί µετά 

τ΅ν Tούρκων. \EκτελοÜσι τάς διατάξεις τοÜ θρησκεύµατος τ΅ν πρώτων, τηροÜσι δέ 

καί τάς τοÜ τ΅ν δευτέρων. ^OµιλοÜσιν ëλληνιστί, καί çλίγον - σχεδόν οéδαµ΅ς - 

τουρκιστί.... T΅ν Λινοβαµβάκων τούτων ™ πλειονότης κατοικεÖ ε¨ς χωρία. \Eν 

Πάφω, âν \Oλυµπίοις, Λουρουτζίν÷α καί âν ôλλοις χωρίοις àπαντ΅σι τόσοι καί τόσοι 

Λινοβάµβακοι. \Eν Λουρουτζίν÷α àναβαίνουσι τόν àριθµόν 600. Περί τούτων üφειλεν 

™ \Eκκλησία νά φροντίσFη καί θά âπετύγχανεν. ‰Ωφειλεν  ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου 

διά τ΅ν σκαπανέων της νά κατηχήσFη τούς àµφιρρέποντας τούτους, τούς µή 

àσπαζοµένους καί âκ φόβου καί âξ α¨σχύνης οéδένα θρήσκευµα, τούς κλίνοντας 

µÄλλον πρός τόν χριστιανισµόν καί µυστικ΅ς δεχοµένους αéτόν, üφειλε, λέγοµεν, 

™ \Eκκλησία νά κηρύξFη ε¨ς αéτούς ¬τι αî àγκάλαι τοÜ χριστιανισµοÜ τοÖς εrνε 

πάντοτε àνοικταί, ¬τι ôν φανερ΅ς κηρυχθ΅σιν •πέρ τ΅ν δογµάτων τοÜ 

χριστιανισµοÜ, τά ïποÖα πιστεύουσιν âν τ΅ κρυπτ΅, οéδένα öχουν νά φοβηθ΅σι, 

διότι •ψηλά τÉς àνεξιθρησκείας τό σύµβολον πλέον àνηρτήθη». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 17/1.3.1895.

13. Σηµειώνει χαρακτηριστικά στην προαναφερθείσα µελέτη του και τα ακόλουθα: 

«\Eάν âρωτήσεις µετριοπαθÉ τινα Kύπριον, τί φρονεÖ περί τÉς αîρέσεως, θά 

àπαντήσFη πράγµατι: “Tί δύνασαι νά ε€πFης περί àνθρώπου ¬στις δηλοÖ  ε¨ς µίαν 

στιγµήν ¬τι εrνε TοÜρκος καί ε¨ς ëτέραν ¬τι εrνε Xριστιανός; Δύνασαι νά δώσFης 

πίστιν ε¨ς τοιοÜτον ôνθρωπον;” E¨ς τήν κοινότητα àποδίδονται τ΅ ùντι συχνάκις τά 

χείριστα τ΅ν âλαττωµάτων. ^Yποδεικνύεται δέ ¬τι οî λινοβάµβακοι, καθό τοιοÜτοι, 

εrναι πρόσωπα κακοÜ χαρακτÉρος, κλέπται, ψεύσται κτλ». Bλ. K. Kοκκινόφτα, «O 

Λινοβαµβακισµός στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας (1878-1960) και η µελέτη 

του Mίτσελ», ό.π., τ. 3ο, σ. 62.
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Bαρίσια14, δεν είχαν, δυστυχώς, συνέχεια. Oπωσδήποτε, στην περίπτωση της 

Λουρουτζίνας δεν έγινε καµία ενέργεια, µε αποτέλεσµα, όπως αναφέρει ο 

Xωρεπίσκοπος Σαλαµίνος (1917-1918) και µετέπειτα Mητροπολίτης Kιτίου (1918-

1937) Nικόδηµος Mυλωνάς σε έκθεσή του στον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄, ακόµη 

και οι Oθωµανοί Λουρουτζιάτες να θεωρούν τον Σωφρόνιο υπαίτιο για την 

εξακολούθηση της ύπαρξης του Kρυπτοχριστιανισµού στο χωρίο τους15.

Στην ίδια έκθεση, ο Nικόδηµος πρότεινε την ίδρυση ελληνικού σχολείου στη 

Λουρουτζίνα, πρόταση που έκανε αποδεκτή ο Kύριλλος, ο οποίος επισκέφθηκε την 

κοινότητα τον Iούνιο του 191816 και εισέφερε για τον σκοπό αυτό, εκ µέρους της 

Aρχιεπισκοπής, ποσό δεκαπέντε λιρών, ενώ άλλες δέκα λίρες εξασφαλίστηκαν από 

την κυβερνητική χορηγία. Aναµενόταν δε να προσφερθεί το υπόλοιπο ποσό για τη 

λειτουργία του σχολείου από την εκκλησία και τους κατοίκους της κοινότητας, 

14. K. Kοκκινόφτα, «O Λινοβαµβακισµός στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας 

(1878-1960) και η µελέτη του Mίτσελ», ό.π., τ. 3ο, σ. 49-50.

15. Tο σχετικό απόσπασµα της εκτενούς έκθεσης του Nικοδήµου Mυλωνά, που 

φέρει τον τίτλο «‰Eκθεσις τ΅ν κατά τήν περιοδείαν µου àνά τά χωρία τÉς 

\AρχιεπισκοπικÉς περιφερείας», είναι το ακόλουθο: «Aéγούστου 17 [1918]. 

Λουρουτζίνα. ^H γνωστή τραγελαφική ζωή τ΅ν κατοίκων. Oéδέ σύνορον οéδέ 

µεσότοιχον διακρίνει τάς δύο συνοίκας φυλάς. \Aναγκαιοτάτη ™ ¥δρυσις âνταÜθα 

σχολείου àρρένων καί θηλέων, ¨δίως àφ’ ¬του ï γνωστός Bέης èκοδόµησεν διά 

τούς Mωαµεθανούς τÉς κοινότητος ταύτης σχολεÖα καί τζαµίον διά νά στερεώσFη 

τούτους âν τFÉ θρησκεί÷α των. Παροµοία âνέργεια âκ µέρους τÉς \AρχÉς âν καιρ΅ 

θά öσωζε τά πράγµατα καί σήµερον οéδείς €σως Mωαµεθανός θά •πÉρχεν ε¨ς τό 

χωρίον τοÜτο, κατά ïµολογίαν γηραιοÜ \OθωµανοÜ âκ Λουρουτζίνας, µεµφθέντος 

âνώπιόν µου τόν \Aρχιεπίσκοπον Σωφρόνιον, πρός ¬ν àποδίδει τήν ≈παρξιν 

σήµερον \Oθωµαν΅ν âν Λουρουτζίν÷α. Φρον΅ âν τούτοις, ¬τι καί σήµερον àκόµη δέν 

εrνε àνωφελής ™ ≈παρξις ^EλληνικοÜ Σχολείου, ε¨ς ¬ àσφαλ΅ς πλέον τ΅ν 30 \

Oθωµανοπαίδων θά φοιτ΅σι...». Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου Kυρίλλου Γ΄. Bιβλίον K΄, αρ. 23.

16. «^O Mακαριώτατος µετέβη τ΅ παρελθόντι Σαββάτω ε¨ς Λουρουτζίναν, ¬πως 

âργασθFÉ διά τήν ¥δρυσιν âν αéτFÉ ëλληνικοÜ δηµοτικοÜ σχολείου. Oî κάτοικοι ½ς 

γνωστόν εrναι λινοβάµβακοι. \EκεÖθεν âπανέκαµψεν ™ A. Mακαριότης προχθές 

Δευτέραν». Bλ. Πατρίς,  20/3.7.1918.
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έτσι ώστε να ανοίξει τις πύλες του τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους17. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει καµία µαρτυρία ότι ο Kύριλλος, µε την ίδρυση του σχολείου, εκτός από τη 

µόρφωση των Xριστιανών κατοίκων του χωριού, επεδίωκε και τον 

επανεκχριστιανισµό των Λινοβαµβάκων. Γι’ αυτό και σε σχετικό άρθρο, που 

γράφτηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1920, λίγο µετά τη δολοφονία του ιερέα 

της Λουρουτζίνας, για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ο Kύριλλος 

επεκρινόταν οξύτατα τόσο για την αδιαφορία του να µεριµνήσει κατά τρόπο 

ουσιαστικό για την επάνοδο των κατοίκων της στη Xριστιανική πίστη, όσο και για 

τη µη αντικατάσταση του δολοφονηθέντος από άλλον ιερέα18.

17. «E¨ς Λουρουτζίναν •πεδέχθησαν τόν Mακαριώτατον οî κάτοικοι µετά πολλÉς 

εéλαβείας. E¨ς τό χωρίον τοÜτο µετέβη ï M. \Aρχιεπίσκοπος âπί τ΅ σκοπ΅ 

îδρύσεως σχολείου. \Aναπτύξας δ’ ε¨ς τούς κατοίκους τήν σηµασίαν τοιαύτης 

πράξεως εyρεν αéτούς προθυµοτάτους. \Aπεφασίσθη δ’ ¬πως àρχίσFη àµέσως ™ 

¥δρυσις σχολικοÜ κτιρίου, ο≈τως œστε τό σχολεÖον νά àρχίσFη νά λειτουργFÉ àπό 

τοÜ προσεχοÜς Σεπτεµβρίου. Kατάλληλος χ΅ρος âξηυρέθη, ε¨ς τόν ïποÖον ¦ρξαντο 

¦δη νά µεταφέρωσι τά àπαιτούµενα •λικά. Διά δέ τήν àπαιτηθησοµένην δαπάνην θά 

ε¨σφέρωσι 15 µέν λίρας ™ \Aρχιεπισκοπή, 10 λίρας ™ Kυβέρνησις, ≤τερον ποσόν ™ 

âκκλησία τοÜ χωρίου καί τά •πόλοιπα θά συµπληρωθ΅σι διά συνδροµ΅ν µεταξύ 

τ΅ν κατοίκων τοÜ χωρίου καί ôλλων, ¬σοι ¦θελον δειχθÉ πρόθυµοι διά τόν ôνω 

àγαθόν σκοπόν». Bλ. Eλευθερία, 23/6.7.1918. Eπίσης βλ. «Xρονικά», Aπόστολος 

Bαρνάβας 1(1918-1919)30-31. Eπιβεβαίωση για την εισφορά της αποικιοκρατικής 

Kυβέρνησης για τη λειτουργία σχολείου στη Λουρουτζίνα έχουµε από επιστολή 

ηµεροµηνίας 24/6 Φεβρουαρίου 1918 του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Kυρίλλου Γ΄ 

προς τον Eπόπτη της Παιδείας Kάνον Nιούχαµ, που διαφυλάσσεται στο Aρχείο 

Aρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kύπρου Kυρίλλου Γ΄. Bιβλίον 

KH΄, αρ. 198β.

18. «^H \Eκκλησία èλιγώρησεν àπιστεύτως καί âξακολουθεÖ çλιγοροÜσα. 

^Yπάρχουν πλάσµατα âν τ΅ χωρίω τούτω, τό ïποÖον κατοικεÖται •πό µιγάδων 

(λινοβαµβάκων), δεόµενα θρησκευτικÉς âνισχύσεως καί καταλλήλου διαφωτισµοÜ, 

δεόµενα •λικÉς καί äθικÉς àγωγÉς. Mετά τόν τραγικόν φόνον τοÜ îερέως τοÜ 

χωρίου, ï ïποÖος διεπράχθη διά λόγους φυλετικούς, •πάρχη εxς µόνον νεαρός 

διάκονος. Διατί νά µήν υπάρχFη καί εxς îερεύς διά νά δύνανται àµφότεροι νά 

àλληλοβοηθ΅νται καί âπαρκοÜν ε¨ς τά τόσα καθήκοντά των». Bλ. Eλευθερία, 

5.8.1925. Σε άλλο άρθρο της, η ίδια εφηµερίδα αναφέρει και τα εξής: «Kαθά 

γράφουσι ™µÖν âκ Λουρουτζίνας, οî Xριστιανοί κάτοικοι τÉς κοινότητος ταύτης, 

àπό τÉς πρό µην΅ν δολοφονίας τοÜ îερέως των, στεροÜνται τακτικοÜ îερέως.... ^O 

γράφων µÄς πληροφορεÖ, ¬τι οî κάτοικοι τοÜ χωρίου àπετάθησαν ε¨ς τήν A.M. τόν 

\Aρχιεπίσκοπον ζητοÜντες, ¬πως διορισθFÉ ε¨ς τό χωρίον των îερεύς, µέχρι σήµερον 

¬µως ™ âπιθυµία των δέν îκανοποιήθη». Bλ. Eλευθερία, 10.1.1925.
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H αδιαφορία της επίσηµης Eκκλησίας στο ζήτηµα των Λινοβαµβάκων, στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, συνέτεινε ώστε οι κάτοικοι της 

Λουρουτζίνας να εξακολουθήσουν να βιώνουν τη διπλή υπόστασή τους καθόλη 

αυτή την περίοδο. Tο φαινόµενο δεν διέφυγε της προσοχής δηµοσιογράφων της 

εποχής, όπως ανωνύµου αρθρογράφου εφηµερίδας, που το κατέγραψε σε κείµενό 

του, τον Nοέµβριο του 190619. Όπως διαπιστώνουµε από επιστολή διαµαρτυρίας 

Oθωµανού Λουρουτζιάτη σε ελληνική εφηµερίδα της Λευκωσίας, εναντίον της 

απόφασης του Iταρέ να υιοθετήσει τη γνώµη του Kαδή και να απαγορεύσει την 

παραχώρηση άδειας πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών σε αυτόν, ορισµένοι από 

τους κατοίκους της κοινότητας θεωρούσαν τους εαυτούς τους «αιρετικούς 

Xριστιανούς και δήλωναν ότι κατανάλωναν οινοπνευµατώδη µε την ίδια 

συχνότητα, όπως και οι Xριστιανοί κάτοικοι της Kύπρου20. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι 

παρόµοιες µαρτυρίες για τις διατροφικές συνήθειες των Oθωµανών 

19. «^H Λουρουτζίνα εrναι µικρόν χωρίον àναπαυόµενον àνάµεσα ε¨ς λευκούς καί 

κατάξηρους λόφους. Oî κάτοικοι τοÜ χωρίου αéτοÜ, λάτρεις âξίσου τοÜ XριστοÜ 

καί τοÜ Mωάµεθ, εrναι φανατικοί çπαδοί τοÜ Eéαγγελίου καί τοÜ Kορανίου. Tό 

παιδί γεννώµενον θά βαπτισθFÉ, àλλά καί θά περιτµηθFÉ. ^O Mεχµέτης φέρει καί τό 

χριστιανικόν του ùνοµα, λέγεται Γιάννης ¦ Mιχαήλης. ≠Oλα αéτά συµβαίνουν, 

àγαπητέ àναγνώστα, âν çνόµατι τοÜ \Aλλάχ καί τοÜ ΘεοÜ, àλλά µή τολµήσFης νά 

âµβαθύνFης ε¨ς τούς λόγους τÉς θρησκευτικÉς αéτÉς δοξασίας. Γνώριζε µόνον ¬τι ™ 

χανούµισσα, ™ ïποία τόσον âπιµελ΅ς κρύβεται ε¨ς τό σινδόνι της, εrναι φανατική 

λάτρις τοÜ XριστοÜ». Bλ. Eλευθερία, 11/24.11.1906.

20. H επιστολή αυτή έχει ως ακολούθως: «Kαθ’ ≥ν ™µέραν συνεδρίαζεν âν Λευκωσί÷

α τό \Iταρέ Συµβούλιον πρός χορηγίαν àδει΅ν διά τήν πώλησιν ο¨νοπνευµατωδ΅ν 

ποτ΅ν, δύο κάτοικοι τοÜ χωρίου τούτου, zν ï εxς εrναι ï •ποφαινόµενος, 

àπηυθύναµεν α€τησιν πρός αéτό, ¥να χορηγηθFÉ καί ε¨ς ™µÄς τοιαύτη ôδεια. Tό 

\Iταρέ, ¬µως, äρνήθη νά χορηγήσFη ™µÖν ôδειαν, διότι, καθά âκ καλÉς πηγÉς 

âπληροφορήθηµεν, ï παρακαθήµενος âν τ΅ Συµβουλίω τούτω KαδÉς τ΅ν 

\Oθωµαν΅ν ¦γειρεν öνστασιν ε¨πών ¬τι àπαγορεύεται κατά τόν θρησκευτικόν τ΅ν 

çθωµαν΅ν νόµον ™ πώλησις ο¨νοπνευµατωδ΅ν ποτ΅ν •πό çπαδ΅ν τοÜ Kορανίου. 

\Aλλ’ ï KαδÉς àγνοεÖ φαίνεται ¬τι âν τ΅ ™µετέρω χωρίω âχορηγήθη τοιαύτη ôδεια 

ε¨ς çθωµανόν καί ¬τι οî çθωµανοί καί âδ΅ καί ε¨ς ôλλα χωρία κάµνουσι χρÉσιν 

ο¨νοπνευµατωδ΅ν ποτ΅ν ùχι çλιγώτερον τ΅ν Xριστιαν΅ν. ‰Aλλως ™µεÖς οî 

•ποβαλόντες α€τησιν πρός λÉψιν àδείας διά πώλησιν ο¨νοπνευµατωδ΅ν ποτ΅ν 

διαµαρτυρόµεθα ¬τι •παγόµεθα •πό τό σκÉπτρον τοÜ KαδÉ, δηλοÜµεν δέ διά τοÜ 

âπισηµοτέρου τρόπου, ¬τι ε€µεθα χριστιανοί αîρετικοί, ½ς πολύ çρθ΅ς 

âδηµοσίευσεν âν σχετικFÉ πραγµατεί÷α του ï λόγιος Διοικητής ΛεµεσοÜ κ. Mίτσελ, 

τοÜτο δέ θά καταστήσωµεν βραδύτερον γνωστόν καί ε¨ς τό \Iταρέ Συµβούλιον καί 

¬που δεÖ. X.Σ.K.». Bλ. Eλευθερία, 14/27.2.1909.
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Λουρουτζιατών που δεν διέφεραν σε τίποτε από αυτές των Xριστιανών 

συµπατριωτών τους διασώζονται και στα µεταγενέστερα χρόνια, τουλάχιστον 

µέχρι και τη δεκαετία του 194021.

Tελικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1920 εγκαταστάθηκε στην κοινότητα 

ο φανατικός νεοφερµένος δάσκαλος Pατζή εφένδης22, ο οποίος προσπάθησε να 

εκτουρκίσει τους εναποµείναντες Λινοβάµβακους. O Pατζή εφένδης, από τότε που 

ανέλαβε τη διεύθυνση του τουρκικού σχολείου, το οποίο στο µεταξύ είχε 

επαναλειτουργήσει ως σχολείο - τζαµί µε δαπάνες ενός πλούσιου Tούρκου της 

Λευκωσίας23, αφού ενέσπειρε στους µαθητές του την αποστροφή  για τη 

χριστιανική πίστη και τα ιερά σύµβολά της, πρωτοστάτησε στη δηµιουργία 

διενέξεων ανάµεσα στα παιδιά, που φοιτούσαν στο σχολείο του, και στα 

χριστιανόπαιδα24. Aποκορύφωµα της δράσης του ήταν οι σοβαρές ζηµιές, που οι 

νεαροί µαθητές του προξένησαν, στις αρχές Mαΐου 1924, στο παρεκκλήσι του 

Aγίου Eπιφανίου και η καταστροφή πολλών από τις εικόνες του, γεγονός το οποίο 

21. Μενέλαου Χριστοδούλου, «Περί των Λινοβαµβάκων», στον τόµο: Συµπόσιον 

Λαογραφίας του περιοδικού «Λαογραφική Κύπρος», Λευκωσία 1972, σ. 108· 

Kώστα Kύρρη, Kύπρος, Tουρκία και Eλληνισµός. Θεσµοί, δοµές, σχέσεις, 

προβλήµατα, Λευκωσία 1980, σ. 238-239· Παρασκευά Σαµάρα, H ελληνική 

καταγωγή των Tουρκοκυπρίων, Aθήνα 1987, σ. 32-33.

22. Mαρτυρία του εγγονού του παπά Xαράλαµπου Mιχαηλίδη, Hλία Nικολάου 

(Mάρτιος 2001). Tο όνοµα του Pατζή εφένδη αναφέρεται από τον Π. Σαµάρα, H 

ελληνική καταγωγή των Tουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 30-32.

23. G. Jeffery, A description of the Historic Monuments of Cyprus, ό.π., σ. 205· 

Πέτρου Στυλιανού, Tο κίνηµα του Oκτώβρη του 1931 στην Kύπρο, Λευκωσία 

1984, σ. 178, όπου αναφέρεται λανθασµένα ότι η ανέγερση του σχολείου - 

τζαµιού έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Tο σχολείο, όµως, υπήρχε από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1910, αφού ο Nικόδηµος Mυλωνάς κάνει στην 

προαναφερθείσα έκθεσή του σχετική αναφορά σε αυτό.

24. Για το επεισόδιο αυτό επίσης βλ. Π. Σαµάρα, H ελληνική καταγωγή των 

Tουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 31, όπου καταγράφεται η µαρτυρία του Bάσου 

Παπαµιχαήλ, κατοίκου τότε της Λουρουτζίνας. Tην ανάµιξη του νεοφερµένου 

Pατζή εφένδη στις φυλετικές ταραχές στο χωριό διασώζει και ο ποιητάρης 

Mιχαήλ Xαραλάµπους Άζινος. Bλ. Kώστα Γιαγκουλλή, Corpus Kυπριακών 

Διαλεκτικών Ποιητικών Kειµένων, τ. A΄, Λευκωσία 1998, σ. 299.
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δυσαρέστησε τους περισσότερους από τους «Oθωµανούς» Λουρουτζιάτες 25.

Στο µεταξύ, ο ιερέας της κοινότητας παπά Xαράλαµπος ενηµέρωσε τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄ για την εξέλιξη αυτή, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος, µε 

επιστολή του ηµεροµηνίας 19 Mαΐου 1924, να ζητήσει την παρέµβαση των 

αστυνοµικών αρχών26. O Άγγλος Aρχιαστυνόµος του νησιού διαβεβαίωσε τότε τον 

Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, ότι είχε δώσει σχετικές οδηγίες και η κατάσταση ήταν υπό 

έλεγχο27. Aρθρογράφος, όµως, εφηµερίδας της εποχής σε κείµενό του, που 

δηµοσιεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, κατηγόρησε την αποικιοκρατική Kυβέρνηση, 

ότι στην πραγµατικότητα είχε ολιγωρήσει και δεν έλαβε τα αναγκαία µέτρα για 

25. «Πρό τινων ™µερ΅ν, ε¨ς τό öξωθι τοÜ χωρίου Λουρουτζίνας ëλληνικόν 

παρεκκλήσιον ε¨σÉλθον ôγνωστοι καί öθραυσαν τάς âν αéτ΅ ε¨κόνας... ^H 

πιθανωτέρα •ποψία διά τό öγκληµα àποδίδεται ε¨ς Tουρκόπαιδας µαθητάς τοÜ âν 

Λουρουτζίν÷α τουρκικοÜ σχολείου, οî ïποÖοι àπό τινος λαµβάνουν àρκετά 

φανατικήν µόρφωσιν, προκαλέσασαν âπικρίσεις καί •π’ αéτ΅ν τ΅ν Tούρκων τÉς 

Λουρουτζίνας». Bλ. Eλευθερία, 14.5.1924. Aναφορά στο ίδιο γεγονός γίνεται και 

σε µεταγενέστερα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων της εποχής: «\Aπό τινος ε¨ς τήν 

Λουρουτζίναν διενηργεÖτο συστηµατική προπαγάνδα καί φανατική διδασκαλία ε¨ς 

τό νά κρατήσFη τούς âκεÖ Mωαµεθανούς, πολλοί τ΅ν ïποίων qσαν πρότερον 

Xριστιανοί, ε¨ς τήν µωαµεθανικήν θρησκείαν. ^H φανατική α≈τη διδασκαλία 

•περέβη τά προσήκοντα ¬ρια. Δι’ αéτό âσηµειώθησαν κατ’ àρχάς µερικά öκτροπα, 

½ς âνδείξεις àσεβείας καί ≈βρεως τ΅ν µαθητ΅ν τοÜ τουρκικοÜ σχολείου πρός τήν 

Xριστιανικήν \Eκκλησίαν, καί ôλλα, καί âνεφανίσθησαν κατόπιν •πό σοβαρωτέραν 

µορφήν, µέχρις ¬του κατέληξαν ε¨ς τόν φόνον τοÜ îερέως». Bλ. Eλευθερία, 

12.11.1924. Eπίσης βλ. «Eκκλησία Kύπρου», Πάνταινος 16(1924)751. Eίναι 

αξιοσηµείωτο, ότι ο κυρίως ναός της κοινότητας, που ήταν αφιερωµένος στον Άγιο 

Ανδρόνικο, καταστράφηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1958, επίσης από τους 

Mουσουλµάνους κατοίκους του χωριού, σε µια περίοδο έξαρσης των 

διακοινοτικών ταραχών: «^O Xριστιανικός ναός τοÜ χωρίου Λουρουτζίνα τÉς 

âπαρχίας Λάρνακος κατεστράφη âκ πυρκαϊÄς χθές τήν πρωΐαν. \Eσηµειώθησαν 

âπίσης τρεÖς àπόπειραι âµπρησµοÜ ëλληνικ΅ν ο¨κι΅ν τοÜ χωρίου». Bλ. 

Tηλέγραφος, 4.8.1958. Eπίσης βλ. Φιλελεύθερος, 5.8.1958· Eλευθερία, 5.8.1958· 

Έθνος, 5.8.1958.

26. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον MΣT΄,  Mέρος A΄, αρ. 191. H επιστολή του Kυρίλλου 

δηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 1.

27. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον MΣT΄, Mέρος A΄, αρ. 192. H επιστολή του Άγγλου 

Aρχιαστυνόµου δηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 2.
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την αποφόρτιση της τεταµένης κατάστασης28. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ο Kύριλλος 

αναφέρει στην επιστολή του, ότι ο θρησκευτικός φανατισµός, όπως τον είχε 

πληροφορήσει ο παπά Xαράλαµπος, οφειλόταν στη δράση του Xότζα της 

κοινότητας. Προφανώς, εννοούσε τον Pατζή εφένδη, αφού «χότζας» στα τούρκικα 

σηµαίνει δάσκαλος.

H όλη κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί συνέτεινε ώστε σταδιακά οι 

Λινοβάµβακοι κάτοικοι του χωριού να διακόψουν τις πνευµατικές σχέσεις τους µε 

τον ιερέα της κοινότητας και να σταµατήσουν να βαπτίζουν τα µικρά παιδιά τους. 

O παπά Xαράλαµπος προσπάθησε να τους επαναφέρει στις παλιές τους συνήθειες, 

ενέργεια όµως που εξαγρίωσε τους φανατικούς, οι οποίοι, ένα βράδυ, τον 

λιθοβόλησαν και τον κτύπησαν29. Φαίνεται, όµως, ότι ο ιερέας συνέχισε την 

εκκλησιαστική του δράση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η δολοφονία του, 

ώστε οι φανατικοί να απαλλαγούν από κάθε εµπόδιο στην υλοποίηση του σχεδίου 

τους για πλήρη εκτουρκισµό της κοινότητας. 

O παπά Xαράλαµπος Mιχαηλίδης γεννήθηκε το 1862, στη Λουρουτζίνα και 

νυµφεύτηκε σε νεαρή ηλικία τη θυγατέρα του προηγούµενου ιερέα του χωριού 

παπά Kυριάκου, Mαργαρού, µε την οποία απέκτησε τρεις κόρες, την Eλένη, τη 

Δέσποινα και τη Σοφία. H σύζυγός του, όµως, απεβίωσε πολύ νέα, το 1904, 

αφήνοντας στον παπά Xαράλαµπο, ο οποίος στο µεταξύ είχε ιερωθεί το 1894, την 

ευθύνη της ανατροφής και της αποκατάστασης των παιδιών τους. O ταπεινός 

ιερέας αποδείχτηκε φιλόστοργος πατέρας και µέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες 

της εποχής κατάφερε να µεγαλώσει τα παιδιά του, που δηµιούργησαν αργότερα 

τις δικές τους οικογένειες. Δυστυχώς µία από τις θυγατέρες του απεβίωσε σε 

νεαρή ηλικία, αφήνοντας τέσσερα µικρά παιδιά ορφανά, γεγονός που του 

28. «\Aλλά καί ™ πολιτεία èλιγόρησεν. ^H ëδρεύουσα âκεÖ àστυνοµική δύναµις 

öπρεπε νά âνισχυθFÉ περισσότερον, ï •παξιωµατικός δέ öδει νά µήν εrναι πάντοτε 

καί κατά κανόναν âκ τοÜ ëνός στοιχείου, ¬πως συµβαίνει τώρα àπό âτ΅ν». Bλ. 

Eλευθερία, 5.8.1925.

29. Mαρτυρία του εγγονού του Hλία Nικολάου (Mάρτιος 2001).
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προξένησε µεγάλη θλίψη30.

Aπό διάφορες αναφορές της εποχής πληροφορούµαστε ότι ο παπά 

Xαράλαµπος ήταν άνθρωπος φιλόξενος, εργατικός και φιλεύσπλαχνος και 

µεριµνούσε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των συγχωριανών του, 

ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκείας. Για τον σκοπό αυτό είχε προσφέρει 

έκταση ιδιόκτητης γης του στο Γεωργικό Tµήµα, ώστε να δηµιουργηθεί πρότυπος 

αµπελώνας, από τον οποίο να καθοδηγούνται οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής 

στις γεωργικές τους ασχολίες31. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, οπότε 

τοποθετείται η έναρξη της συστηµατικής δράσης του Pατζή εφένδη, ο παπά 

Xαράλαµπος συνήθιζε να διανυκτερεύει στο χωράφι του, που βρισκόταν λίγο έξω 

από το χωριό. Στον χώρο αυτό έγινε η δολοφονία του µε αξίνη, το βράδυ της 24ης 

30. Aρκετά από τα βιογραφικά του στοιχεία αναφέρονται σε δύο ποιητάρικα 

άσµατα της εποχής, του Xαράλαµπου Mιχαήλ Άζινου και των Iωάννη 

Kυριακόπουλου και Aγαθοκλή Xατζηχριστοδούλου, και διευκρινίστηκαν από 

µαρτυρία του εγγονού του Hλία Nικολάου (Mάρτιος 2001). Bλ. K. Γιαγκουλλή, 

Corpus, ό.π., τ. A΄, Λευκωσία 1999, σ. 297-302 και τ. Δ΄, Λευκωσία 2001, σ. 285-

300. Στο πρώτο όµως από αυτά, που φαίνεται και πιο αξιόπιστο, αφού δηλώνεται η 

επί τόπου συλλογή πληροφοριών, αναφέρεται ως έτος γεννήσεως του το 1862, 

ενώ στο δεύτερο σηµειώνεται ότι δολοφονήθηκε σε ηλικία πενήντα οκτώ ετών, 

δηλαδή γεννήθηκε στα 1866. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 20055, σ. 273-274. Για τον 

παπά Xαράλαµπο Mιχαηλίδη δηµοσιεύσαµε παλαιότερα δύο σύντοµα 

εκλαϊκευτικά βιογραφικά σηµειώµατα. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O παπά 

Xαράλαµπος Mιχαηλίδης, ενας ιεροµάρτυρας κληρικός από τη Λουρουτζίνα», 

Oρθόδοξη Mαρτυρία 40(1993)62-67· Tου ιδίου, «O παπά Xαράλαµπος 

Mιχαηλίδης», Πολίτης, 15.7.2001.

31. Σχετική αναφορά για τη δραστηριότητά του αυτή γίνεται σε µεταγενέστερο 

δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής, που αναφέρεται στον τραγικό θάνατό του: 

«^O παπÄ Xαράλαµπος Mιχαηλίδης, ¬στις τόσον àγρίως âφονεύθη ε¨ς 

Λουρουτζίναν, qτο τύπος àγαθωτάτου àνθρώπου, λευΐτου εéσεβεστάτου καί 

γεωργοÜ προοδευτικωτάτου, προθυµότατα παραχωρήσας µέρος τ΅ν κτηµάτων του 

πρός σχηµατισµόν •πό τοÜ ΓεωργικοÜ Tµήµατος προτύπου àµπελ΅νος». Bλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 31.9.1924. Σε έγγραφο που διασώθηκε στο Kρατικό Aρχείο 

Kύπρου γίνεται αναφορά σε επιστολή του «ιδιοκτήτη πρότυπου αµπελώνα», παπά 

Xαράλαµπου Mιχαηλίδη, την οποία έστειλε στην εφηµερίδα Φωνή της Kύπρου, τον 

Aπρίλιο του 1923,  µε θέµα τα άριστα αποτελέσµατα που αποφέρει η 

αµπελοκαλλιέργεια, όταν γίνεται µε σύγχρονες µεθόδους. Bλ. Kρατικό Aρχείο 

Kύπρου, SA1/ 1082/ 1920, σ. 46. H επιστολή αυτή, όµως, δεν εντοπίστηκε στη 

Φωνή της Kύπρου, ούτε και σε άλλες εφηµερίδες της περιόδου.
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Σεπτεµβρίου 1924, ενώ κοιµόταν32.

Tη διαλεύκανση της δολοφονίας ανέλαβε ο αστυνόµος Tήλλυρος, ο οποίος 

απέκλεισε αµέσως το ενδεχόµενο της ληστείας και επικέντρωσε τις έρευνές του 

στη δράση των φανατικών και στο φυλετικό µίσος, που είχαν καλλιεργήσει33. Σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, συνελήφθησαν ως ένοχοι τα αδέλφια Mουσταφάς 

Mπαϊράµ Mπαττά και Γιουσούφ Mπαϊράµ Mπουρουντή, καθώς και ο Oσµάν Xασάν 

Kαραολή, όλοι κάτοικοι Λουρουτζίνας. Στο δικαστήριο, όµως, ο τελευταίος 

παρουσιάστηκε ως µάρτυρας κατηγορίας, αφού η αστυνοµία τον θεώρησε 

«συνένοχο µάρτυρα», ώστε να καταθέσει εναντίον των δύο πρώτων34. Όπως 

ανέφερε, τη δολοφονία διέπραξαν οι δύο αδελφοί, ενώ ο ίδιος τους είχε 

συνοδεύσει στον τόπο του εγκλήµατος και παρίστατο σε αυτήν, µετά από απειλές 

32. «Kατά τήν νύκτα τÉς παρελθούσης Tετάρτης ε•ρέθη φονευµένος, ε¨ς τά παρά 

τόν δρόµον Λάρνακος κτήµατά του, ï χρηστός καί εéσεβής îερεύς Λουρουτζίνας 

παπÄ Xαράλαµπος Mιχαηλίδης. ^O àοίδιµος παπÄ Xαράλαµπος διεκρίνετο διά τόν 

•πέρ τÉς θρησκείας καί πατρίδος ζÉλον του καί τά •πέρ τÉς παιδείας àγαθά του 

α¨σθήµατα, καί διά τοÜτο βαθεÖαν τό γεγονός âνεποίησε θλÖψιν ε¨ς τήν 

Λουρουζίναν καί τά περίχωρα, ½ς καί ε¨ς ±παντας τούς γνωρίσαντας τόν καλόν καί 

àγαθόν λευΐτην». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 27.9.1924. Eπίσης βλ. Eλευθερία, 

27.9.1924, όπου αναφέρεται ότι ο θάνατός του προήλθε από κτύπηµα µε αξίνη.

33. «Mεγάλη àστυνοµική δύναµις •πό τήν àρχηγία τοÜ àστυνόµου Λευκωσίας κ. 

Tηλλύρου µετέβη âπί τόπου, κατά τήν Πέµπτη, πρός àνακάλυψιν τ΅ν στυγερ΅ν 

καί àνοσίων φονέων». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 27.9.1924. Eπίσης βλ. Φωνή της 

Kύπρου, 4.10.1924. Όπως σηµείωνε εφηµερίδα της εποχής, «τό öγκληµα 

διεπράχθη διά λόγους φυλετικούς καί οéχί διά ληστείαν». Bλ. Eλευθερία, 

15.10.1924.

34. «Διά νά àποδειχθFÉ ™ âνοχή [τ΅ν φονέων] âδέησε νά µείνFη àτιµώρητος ï εxς 

τ΅ν συνενόχων διά νά παρουσιασθFÉ ½ς µάρτυς τÉς κατηγορίας». Bλ. Eλευθερία, 

12.11.1924. Στο Kρατικό Aρχείο διασώθηκε ο φάκελος της δίκης, ο οποίος 

περιέχει πολλά σχετικά στοιχεία, που αναφέρονται και στον κυπριακό τύπο της 

εποχής. Bλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 1-85.
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που είχαν διατυπώσει οι φονείς εναντίον του35.

Aπό τα πρακτικά της δίκης και τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων της 

εποχής αντλούµε πολύτιµες πληροφορίες για τον ρόλο που διαδραµάτιζε ο παπά 

Xαράλαµπος στη µυστική πνευµατική ζωή των Λινοβαµβάκων κατοίκων του 

χωριού. Eίναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ένας από τους συλληφθέντες, ο 

Mουσταφάς Mπαϊράµ Mπαττά υπέδειξε τον «συνένοχο µάρτυρα», Oσµάν 

Kαραολή, ως τον δολοφόνο, και ανέφερε ότι ο τελευταίος πρόβαλε ως λόγο 

εκτέλεσης του ιερέα το ενδιαφέρον του τελευταίου να συνεχίσουν οι 

Λινοβάµβακοι να βαπτίζουν τα παιδιά τους36.

Tη δίκη των δολοφόνων του παπά Xαράλαµπου παρακολούθησαν µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρκετοί δηµοσιογράφοι, οι οποίοι ενηµέρωναν τους 

αναγνώστες των εφηµερίδων τους µε εκτενή και µακροσκελή άρθρα για την 

εξέλιξή της. Kοινό  συµπέρασµα των περισσοτέρων ήταν, ότι τα κύρια ελατήρια 

του φόνου ήταν ο θρησκευτικός φανατισµός37. Aποτέλεσµα ήταν να προκληθεί 

γενική συγκίνηση για τη δολοφονία ενός αγαθού κατά γενική οµολογία ιερέα, που 

αποτυπώθηκε, όπως έχει αναφερθεί, σε δύο ποιητάρικα άσµατα, τα οποία 

κυκλοφόρησαν το ίδιο έτος: ένα από τον Xαράλαµπο Mιχαήλ Άζινο και ένα από 

35. «^Ως πρ΅τος µάρτυς προσήχθη ï \Oσµάν Xασάν KαραολÉ, ¬στις κατέθεσεν, ¬τι 

κατά τήν νύχτα τοÜ âγκλήµατος οî κατηγορούµενοι qλθον ε¨ς τόν κÉπον του, 

¬που âκοιµÄτο, καί τόν âκάλεσαν νά µεταβFÉ µετ’ αéτ΅ν, ¬πως φονεύσωσιν τόν 

îερέα. \Eπί τFÉ àρνήσει του τόν äπείλησαν διά µαχαίρας καί τότε äναγκάσθη νά 

µεταβFÉ µετ’ αéτ΅ν ε¨ς τόν κÉπον, ¬που âκοιµÄτο ï îερεύς âπί τινος καναπέ. Tότε, 

ï µέν µάρτυς âκράτη τόν îερέα àπό τούς πόδας, ï κατηγορούµενος Γιουσούφ 

Bαϊράµ τόν âκάλυψεν διά σινδόνος καί τόν âπίεζεν ε¨ς τό στÉθος, ï δέ 

κατηγορούµενος MουσταφÄ Bαϊράµ κατέφερεν âπί τÉς κεφαλÉς τοÜ îερέως 

τέσσερα àλλεπάλληλα κτυπήµατα δι’ àξίνης καί τόν àφÉκεν ôπνουν». Bλ. 

Eλευθερία, 18.10.1924. H ίδια αναφορά γίνεται και στην κατάθεση του Oσµάν 

Xασάν Kαραολή. Bλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 55-56.

36. Σηµείωνε χαρακτηριστικά εφηµερίδα της εποχής τα ακόλουθα: «^O ≤τερος τ΅ν 

καταδικασθέντων ε¨ς τήν κατάθεσίν του εrπεν, ¬τι ï συνένοχος µάρτυς τόν 

âκάλεσε νά φονεύσουν τόν îερέα, διότι πρό τινος τόν εrχεν àκούσει νά συµβουλεύFη 

≤να Λουρουτζιάτην, ¬τι κακά κάµνουν οî χωριανοί του νά µήν βαπτίζουν τά παιδιά 

των, ¬πως öκαµναν οî παλαιοί ΛουρουτζιÄται, καί ¬τι δι’ αéτό θά τούς χάσFη ï 

Θεός». Bλ. Eλευθερία, 12.11.1924. H κατάθεση του Mουσταφά Mπαϊράµ Mπαττά 

µε τη σχετική αναφορά διασώθηκε στο Kρατικό Aρχείο. Bλ. Kρατικό Aρχείο 

Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 3-5.

37. Eνδεικτικά, αρθρογράφος εφηµερίδας της Λευκωσίας σηµείωνε ότι «τό 

πραγµατικόν âλατήριον τ΅ν δολοφόνων qτο ï θρησκευτικός φανατισµός». Bλ. 

Eλευθερία, 22.10.1924.
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τους Iωάννη Kυριακόπουλο και Aγαθοκλή Xατζηχριστοδούλου38.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι η ακροαµατική διαδικασία διεξήχθη στην ελληνική 

γλώσσα, αφού µόνο αυτή γνώριζαν τόσο οι «Oθωµανοί» κατηγορούµενοι, όσο και 

οι µάρτυρες κατηγορίας39. Tα δύο αδέλφια αποδέχτηκαν στην αρχή τη συµµετοχή 

τους στη δολοφονία, αρνήθηκαν, όµως, ότι αυτοί προκάλεσαν το τελειωτικό 

κτύπηµα στον παπά Xαράλαµπο, υποδεικνύοντας ως δράστη τον Oσµάν Xασάν 

38. Πρόκειται για τα άσµατα: «O ôγριος καί τροµακτικός φόνος τοÜ îερέως τÉς 

Λουρουτζίνας Xαραλάµπους Mιχαήλ γενόµενος στίς 24 Σεπτεµβρίου καί ™ 

καταδίκη τούς φονιάδες MουσταφÄ καί Γιουσούφ (âκ Λουρουτζίνας). Ποίηµα •πό 

Xαραλάµπους Mιχαήλ (âκ Φιλούσας). Λεµεσός - Kύπρου 1924. Tύποις “ΛεµεσοÜ”» 

και «^O ôγριος φόνος τοÜ ΠαπÄ Xαραλάµπους Mιχαηλίδη âκ τοÜ χωρίου 

Λουρουτζίνας, •πό δύο \Oθωµαν΅ν χωριαν΅ν του. Συµβάν τFÉ 24η Σεπτεµβρίου, καί 

™ καταδίκη καί ï àπαγχονισµός τ΅ν φονέων στές 9 Δεκεµβρίου 1924. Ποίηµα 

συνταχθέν •πό \Iωάννου Δ. Kυριακόπουλου âκ τοÜ χωρίου Mοναγρίου ΛεµεσοÜ 

καί \Aγαθοκλέους Xατζηχριστοδούλου âκ τοÜ χωρίου Πολυστύπου âπαρχίας 

Λευκωσίας. [Λευκωσία] 1924. Tύποις “Θεσσαλονίκης” Δ. X. Kυριακίδη», τα οποία 

εντοπίστηκαν και δηµοσιεύτηκαν από τον Kώστα Γιαγκουλλή. Bλ. K. Γιαγκουλλή, 

Corpus, τ. A΄, ό.π., σ. 297-302 και τ. Δ΄, ό.π., σ. 285-300. Aναφορά σε αυτά γίνεται 

και στο βιβλίο του Φοίβου Σταυρίδη, Bιβλιογραφία Kυπριακής Λαϊκής ποίησης. 

Φυλλάδες και αυτοτελείς εκδόσεις (1884-1960), Λευκωσία 2002, σ. 23 και 258.

39. «Πρώτος µάρτυς âκλήθη ï \Oσµάν Xασάν âκ Λουρουτζίνας, τοÜ ïποίου ™ 

µαρτυρία εrναι µαρτυρία âκ µέρους τοÜ Στέµµατος. Oyτος κατέθεσεν âνώπιον τοÜ 

Δικαστηρίου τά ëξÉς περίπου, ëλληνιστί, καθ’ ¬σον καί αéτός ½ς καί οî 

κατηγορούµενοι ïµιλοÜσι µόνον τήν ëλληνικήν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

18.10.1924, όπου στο µακροσκελέστατο άρθρο της η εφηµερίδα παρουσιάζει την 

κατάθεση του Oσµάν Kαραολή. Eπίσης βλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 

1924, σ. 48-57, όπου και η πλήρης κατάθεση.
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Kαραολή. Oι καταθέσεις τόσο του Mουσταφά Mπαϊράµ Mπαττά40, όσο και του 

Γιουσούφ Mπαϊράµ Mπουρουντή41, τις οποίες έδωσαν στον αστυνόµο Tήλλυρο, 

υπήρξαν πανοµοιότυπες. Tελευταίος κατέθεσε ο Tήλλυρος, ο οποίος επιβεβαίωσε 

τη λήψη των καταθέσεων των δύο αδελφών και την ορθότητα των όσων είχαν 

40. O Mουσταφάς κατέθεσε τα ακόλουθα: «Tήν νύκτα τÉς Tετάρτης (24 

Σεπτεµβρίου) πού öγεινε ï φόνος âτζοιµούµουν ε¨ς τό περβόλιν µου τζαί qρτεν ï 

\Oσµάν Xασάν KαραολÉ (ï πρ΅τος µάρτυς) τζαί µέ âκούσπισεν τζ’ âξύπνησα τζαί 

εrπεν µου νά πÄµεν νά σκοτώσουµεν τόν παπÄν· âγιώ εrπα του, qνταν πüχω âγιώ 

µέ τόν παπÄν, τζαί τζεÖνος εrπεν µου πώς µιάν ™µέραν qταν ποπίσω πού τόν τοÖχον 

τοÜ παπÄ τζ’ ôκουσέν τον νά λαλFÉ σ’ ≤ναν Λουρουτζιάτην “πώς οî πρωτινοί 

Λουρουτζιάτες, σάν τζαί σένα, âβαφτίζουνταν, àµµά τώρα âπιάσαν οyλοι τήν 

Tουρτσιάν, àµµά öτσι πού κάµνουν âν νά µέν δοÜν χαΐριν”. Tζαί ï \Oσµάνης εrπεν 

µου âν τά βαστάχνει τοÜτα τζαί νά πÄµεν νά τόν σκοτώσουµεν. ‰Eπιασα τό κολάνιν 

µου τζαί τό µαντίλιν µου τζαί âπÉα ταπισόν του, τζαί ±µα âπÉα στό περβόλι τοÜ 

παπÄ κοντά στήν τάβλαν του, εrδα τόν \Oσµάνην τζ’ âκράτειν ≤να τσαππί· εrπα του 

qνταν πόν τζεÖνο, τζαί εrπεν µου âν τοÜ παπÄ· öπιασά το τζ’ εrδα το τζ’ öδωκά του 

το πίσω âγιώ, âστάθηκα λλίον πίσω τζαί ï \Oσµάνης öδωσεν του παπÄ µέ τό τσαππί 

τέσσερις πέντε πάνω στήν τζεφαλήν. ≠Yστερα âγιώ öφυα, àµµά àρώτησα τόν 

\Oσµάνην ôν âπέθανεν ï παπÄς, τζ’ ï \Oσµάνης εrπεν µου “öλ λακτÄ”. \Eγιώ öφυα 

τζ’ âπÉα στό περβόλι µου· âν äξέρω ôν öφυεν τζ’ ï \Oσµάνης τζείνην τήν œραν». 

Bλ. Φωνή της Kύπρου, 25.10.1924, όπου δηµοσιεύεται εκτενέστατη περιγραφή 

της δίκης. Για το πλήρες κείµενο της κατάθεσης του Mουσταφά βλ. Kρατικό 

Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 3-8.

41. O Γιουσούφ κατέθεσε τα ακόλουθα: «Tήν νύκτα τÉς Tετάρτης (24 

Σεπτεµβρίου) πού öγεινεν ï φόνος âτζοιµούµαστιν ε¨ς τό περβόλι µας µέ τόν 

àρφόν µου πάνω στήν τάβλαν µαζί, τζαί ï τζύρις µου öππεφτεν σ’ ôλλον στρ΅µαν 

χαµαί· qρτεν ï \Oσµάν Xασάν KαραολÉ (ï πρ΅τος µάρτυς) τζ’ âκούσπισέν µας τζ’ 

âπήαµεν λλίον πίσω πού τήν τάβλαν τζαί εrπεν µας νά πÄµεν νά σκοτώσουµεν τόν 

παπÄν· âγιώ εrπα του, qνταν πüχουµεν νά κάµωµεν µέ τόν παπÄν; Tζαί τζεÖνος 

εrπεν µου: “‰Eχω τον ôχτιν”, τζ’ âπήαµεν µέ τόν àρφόν µου MουσταφÄν µαζίν του 

στό περβόλι τοÜ παπÄ, τζ’ ï \Oσµάνης öπιασεν τό ξινάρι τοÜ παπÄ τζ’ öδωσέν του 

τέσσερις - πέντε πάνω στήν τζεφαλήν· ï àρφός µου âκράτεν τά σιέρκα τοÜ παπÄ τζ’ 

âγιώ τά πόδκια του». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 25.10.1924. Για το πλήρες κείµενο 

της κατάθεσης του Γιουσούφ βλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 1-2.
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αναφερθεί στο δικαστήριο42. Eνισχυτική µαρτυρία για τη συµµετοχή του 

Mουσταφά Mπαϊράµ Mπαττά στο έγκληµα δόθηκε από την αδελφή τους Tουτού, 

που οµολόγησε την ύπαρξη κηλίδων από αίµα στο υποκάµισό του, το οποίο έδωσε 

την εποµένη του εγκλήµατος στη γειτόνισσα της Eµινέ Σουλεϊµάν για να το 

πλύνει43. Σύµφωνα µε αφηγήσεις γερόντων κατοίκων της Λουρουτζίνας, οι οποίοι 

έζησαν τα γεγονότα, τα δύο αδέλφια χαρακτηρίζονταν ως «αγαθοί» και ήταν 

γνωστοί µε το παρανόµιο «Zαούδκια», λόγω κάποιας αναπηρίας τους. Όπως δε 

αναφέρουν οι γονείς τους σε αίτηση χάριτος, που υπέβαλαν µετά την 

ολοκλήρωση της δίκης, ήταν αδύνατο να πραγµατοποιήσουν τον φόνο, αφού ο 

µεν ένας ήταν ανάπηρος και ο άλλος σχεδόν τυφλός44.

Tελικά, το Kακουργοδικείο της Λευκωσίας βρήκε ένοχους τους Mουσταφά 

και Γιουσούφ και τους καταδίκασε σε θάνατο45. Όρισε δε, ως ηµεροµηνία 

42. Σηµείωνε εφηµερίδα της εποχής τα ακόλουθα για την κατάθεση του 

αστυνόµου Tήλλυρου: «TελευταÖος µάρτυς äκούσθη ï àστυνόµος κ. Tήλλυρος, 

¬στις µεταξύ ôλλων κατέθεσε τάς καταθέσεις τ΅ν κατηγορουµένων». Bλ. 

Kυπριακός Φύλαξ, 22.10.1924. Για το πλήρες κείµενο της κατάθεσης του 

Tήλλυρου βλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 30-27.

43. «^H àδελφή τ΅ν κατηγορουµένων TουτοÜ κατέθεσεν, ¬τι κατά τήν πρωΐαν τÉς 

âπιούσης τÉς νυκτός τοÜ φόνου öπλυνεν αéτή πρώτη µέ κρύον νερόν ≤ν 

•ποκάµισον καί ≤να •πενδύτην τοÜ âκ τ΅ν κατηγορουµένων àδελφοÜ της 

MουσταφÄ, ε¨ς τά µανίκια τ΅ν ïποίων •πÉρχεν çλίγον αxµα, καί ¬τι µετά ταÜτα 

öδωκεν αéτά ε¨ς τήν \Eµινέν Σουλεϊµάν διά νά συµπληρώσFη τήν περαιτέρω πλύσιν 

των». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18.10.1924. Eπίσης βλ. Eλευθερία, 18.10.1924· 

Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 11-12, όπου και η κατάθεση της 

Tουτούς.

44. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 76. H αναπηρία των δύο φονέων 

αναφέρεται και σε ποιητάρικο άσµα της εποχής. Bλ. K. Γιαγκουλλή, Corpus, τ. Δ΄, 

ό.π., σ. 299.

45. «Tό KακουργοδικεÖον Λευκωσίας κατεδίκασεν ε¨ς τήν âσχάτην τ΅ν ποιν΅ν 

τούς âκ Λουρουτζίνας δύο Tούρκους àδελφούς, MουσταφÄν Mπαϊράµ MπαττÄ καί 

Γιουσούφ Mπαϊράµ MπουρουντÉ, ο¥τινες εrχον πρό τινος àγριώτατα φονεύση τόν 

≠Eλληνα îερέα τοÜ χωρίου». Bλ. Aλήθεια, 14.11.1924. Eπίσης βλ. Nέον Έθνος, 

15.11.1924· Eλευθερία, 8.11.1924· Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 

64.
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εκτέλεσής τους, την 9η Δεκεµβρίου 192446. Δεν αποδέκτηκε, όµως, ως λόγο του 

φόνου τον θρησκευτικό φανατισµό, αλλά θεώρησε ότι κίνητρο των δολοφόνων 

του ιερέα ήταν η ληστεία47. Όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, τις 

τελευταίες ηµέρες της ζωής τους τα δύο αδέλφια επικαλούντο τη Θεοτόκο και 

ειδικότερα, όταν οδηγούνταν στην αγχόνη, φώναζαν στην ελληνική, που ήταν η 

46. «Kατόπιν συνεδρίας τοÜ \EκτελεστικοÜ Συµβουλίου, ½ρίσθη ½ς ™µέρα 

àπαγχονισµοÜ τ΅ν •πό τοÜ τελευταίου Kακουργοδικείου ε¨ς τήν âσχάτην τ΅ν 

ποιν΅ν καταδικασθέντων δύο \Oθωµαν΅ν àδελφ΅ν âκ Λουρουτζίνας, MουσταφÄ 

Bαϊράµ ΠαττÄ καί Γιουσούφ Bαϊράµ ΠουρουντÉ, διά τόν •π’ αéτ΅ν διαπραχθέντα 

φόνον τοÜ îερέως Λουρουτζίνας, ™ 9η Δεκεµβρίου 1924». Bλ. Eλευθερία, 

22.11.1924. Eπίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 22.11.1924· Kυπριακός Φύλαξ, 

26.11.1924· Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 1088/ 1924, σ. 66.

47. «Διεπράξατε κακούργηµα βδελυρόν καί àποτρόπαιον, ¬µοιον πρός τό ïποÖον, 

καθ' ≥ν öχω πεÖραν âν Kύπρω, δέν διεπράχθη ôλλοτε âν τFÉ Nήσω. \Eφονεύσατε ≤να 

≥συχον, àβλαβÉ καί àτυχÉ îερέα âν΅ âκοιµÄτο, καί âξ ¬σων öχει τό Δικαστήριον 

âνώπιόν του, ½ς âλατήριον ε€χατε çλίγα γρόσια». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 

8.11.1924. Στα πρακτικά της δίκης αναφέρεται ως κίνητρο των δολοφόνων η 

κλοπή και η εκδίκηση: «theft and revenge». Bλ. Kρατικό Aρχείο Kύπρου, SA1/ 

1088/ 1924, σ. 25.
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µητρική τους γλώσσα, το όνοµα της Παναγίας για να τους βοηθήσει48, γεγονός 

ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τον σεβασµό των Λουρουτζιατών προς τη Θεοτόκο.

O Iεροµόναχος Iεζεκιήλ Xριστοφίδης (1849-1930)

O Iεζεκιήλ Xριστοφίδης49 γεννήθηκε, το 1849, στο χωριό της επαρχίας 

Λάρνακας Xοιροκοιτία50 και σε νεαρή ηλικία κατέφυγε στη Mονή Mαχαιρά, όπου 

48. «Xθές τήν πρωΐαν, κατά τήν 8ην œραν, öγινεν ε¨ς τάς Kεντρικάς Φυλακάς ™ 

θανατική âκτέλεσις τ΅ν φονέων τοÜ îερέως τÉς Λουρουτζίνας, àδελφ΅ν 

MουσταφÄ Παϊράµ καί Γιουσούφ Παϊράµ. Oî κατάδικοι µέχρι χθές διετήρουν τήν 

ψυχραιµίαν των καί qσαν µάλιστα φαιδροί. \Eδείπνησαν τήν ëσπέραν τÉς Δευτέρας 

µέ ùρεξιν καί âκοιµήθησαν ≥συχοι µέχρι τÉς 5ης πρωϊνÉς τÉς Tρίτης, âλπίζοντες 

προφαν΅ς ε¨ς χάριν, κατά τήν τελευταίαν στιγµήν. ≠Oταν, ¬µως, τούς âτέθησαν αî 

χειροπαίδαι àντιληφθέντες, ¬τι âπέκειτο τό φρικτόν τέλος ôρχισαν καί οî δύο νά 

κραυγάζωσι γοερ΅ς καί ^Eλληνιστί: "Παναΐα µου τζαί βοήθα µας, Παναΐα µου τζαί 

βοήθα µας". ≠Oταν δέ ïδηγοÜντο πρός τήν àγχόνην âµούγκριζαν δυνατά καί 

âφώναζον καί οî δύο πάλιν âκ συµφώνου: "Ποµείνετε νά σÄς π΅, ποµείµενε νά σÄς 

π΅", χωρίς ¬µως καί νά λέγουν τίποτε. Mετ’ çλίγον τό µοιραÖον συνετελέσθη καί ™ 

λύσις τοÜ φρικαλέου δράµατος âπÉλθε. Σηµειωτέον, ¬τι κατά τήν Δευτέραν, ¬ταν 

ï Διευθυντής τ΅ν Φυλακ΅ν τούς àπήγγειλεν ïριστικ΅ς ¬τι θά àπηγχονίζοντο καί 

τούς äρώτησεν âάν πράγµατι âξετέλεσαν τό öγκληµα àπήντησαν: "Δέν ξέρουµε 

τίποτε âµεÖς"». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 10.12.1924. H περιγραφή της εκτέλεσης και 

η εκ µέρους τους επίκληση της Θεοτόκου για βοήθεια αναφέρεται και στις άλλες 

εφηµερίδες της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Eλευθερία, 10.12.1924· Aλήθεια, 

12.12.1924· Nέον Έθνος, 13.12.1924· Φωνή της Kύπρου, 13.12.1924. Eπίσης βλ. 

Costas Kyrris, Peaceful co-existence in Cyprus under British rule (1878-1959) and 

after independence: an outline, Nicosia 1977, σ. 12· Π. Σαµάρα, H ελληνική 

καταγωγή των Tουρκοκυπρίων, ό.π., σ. 30-32.

49. Για τη ζωή του βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

132-133. Για τον Iεζεκιήλ δηµοσιεύσαµε παλαιότερα ένα σύντοµο εκλαϊκευτικό 

βιογραφικό σηµείωµα. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O ιεροµόναχος Iεζεκιήλ 

Xριστοφίδης», Πολίτης, 16.4.2000.

50. H χρονολογία της γέννησής του εξάγεται έµµεσα από αναφορά του 

Iερώνυµου Περιστιάνη, ο όποιος, µετά από συνοµιλία που είχε µε τον Iεζεκιήλ το 

1924, σηµειώνει ότι ο τελευταίος ήταν τότε εβδοµήντα πέντε ετών. Bλ. Iερώνυµου 

Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατάκτησης 

µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 147. Στη νεκρολογία, 

που δηµοσιεύτηκε στην Eλευθερία, ηµεροµηνίας 26 Aπριλίου 1930, αναφέρεται, 

πιθανότατα λανθασµένα, ότι απεβίωσε σε ηλικία ογδόντα οκτώ ετών, δηλαδή 

γεννήθηκε στα 1842.
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φοίτησε για κάποιο διάστηµα στην Eλληνική Σχολή που διατηρούσε η Mονή την 

περίοδο αυτή για τους δοκίµους και τα παιδιά των γύρω χωριών51. Στη συνέχεια, 

σε άγνωστο χρόνο, χειροτονήθηκε ιεροµόναχος και ανέλαβε τα καθήκοντα του 

εφηµερίου στον ναό της Aγίας Nάπας Λεµεσού52, ενώ ταυτόχρονα συνέχισε τις 

σπουδές του στην Eλληνική Σχολή της πόλης. Σχολάρχης ήταν τότε ο εθνικός 

διδάσκαλος Aνδρέας Θεµιστοκλέους53, ο οποίος εκτίµησε τα πνευµατικά προσόντα 

του νεαρού Iεροµονάχου και µερίµνησε για τον διορισµό του αρχικά στο 

Aλληλοδιδακτικό Σχολείο και ακολούθως στην Eλληνική Σχολή της πόλης54. Tην 

περίοδο αυτή γράφτηκε συνδροµητής και παρακολουθούσε µε ενδιαφέρον τα 

δηµοσιεύµατα της «Σιών», που κυκλοφορούσε στην Aθήνα και ήταν ένα από τα 

σηµαντικότερα θρησκευτικά έντυπα της εποχής. Aπό επιστολή του, που έχει 

επισηµανθεί στη στήλη των αναγνωστών και µε την οποία υπέβαλε διάφορα 

ερωτήµατα θεολογικού περιεχοµένου, καταδεικνύεται ο φιλοµαθής χαρακτήρας 

του55, που εξακολούθησε να τον χαρακτηρίζει και στα επόµενα χρόνια της ζωής 

του, όπως διαπιστώνουµε από τη συµπερίληψη του ονόµατός του ανάµεσα στους 

51. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 147.

52. Δεν έχουµε υπόψη µας τον ακριβή χρόνο της χειροτονίας του σε ιεροδιάκονο 

και ακολούθως σε ιεροµόναχο, όπως ούτε και αν η χειροτονία του έγινε στη Mονή 

Mαχαιρά, πριν να µεταβεί στη Λεµεσό.

53. Για τον Aνδρέα Θεµιστοκλέους βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 121.

54. Σηµειώνει χαρακτηριστικά ο δάσκαλος Aριστόδηµος Πηλαβάκης, ο οποίος 

επίσης υπηρέτησε στα σχολεία της Λεµεσού από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα 

ακόλουθα: «Kατελθών âκ τÉς ^IερÄς MονÉς MαχαιρÄ ε¨ς Λεµεσόν ½ς âφηµέριος 

τÉς ^Aγίας Nάπας âµαθήτευσεν ταυτοχρόνως ε¨ς τήν παρ’ ™µÖν ^Eλληνικήν 

Σχολήν. \Aποφοιτήσας διωρίσθη διδάσκαλος ε¨ς τό \Aλληλοδιδακτικόν καί κατόπιν 

ε¨ς τό ^Eλληνικόν». Bλ. Aριστόδηµου Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, 

Λεµεσός 1929, σ. 87-88. Eπίσης βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων, ό.π., σ. 241. Για τον Πηλαβάκη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 354.

55. H επιστολή αυτή έχει ως εξής: «\Eν Λεµησσ΅, τFÉ 6Fη Φεβρουαρίου 1884. 

\Aξιότιµε κ. Συντάκτα τÉς "Σιών", Πρώτην ¦δη φοράν τολµ΅ νά âρωτήσω •µÄς 

àπορίαν τινά. \Iδέα âπικρατεÖ ε¨ς πολλούς καί µάλιστα âκ τ΅ν καλ΅ς φρονούντων, 

¬τι δέν •πάρχουν δαίµονες, pρα δέν •πάρχουν οûτε ‰Aγγελοι, ¬περ πολύ µέ λυπεÖ, 

καί ¬τι ™ Παλαιά τε καί Nέα Διαθήκη παραβολικ΅ς λέγει περί αéτ΅ν καί ùχι 

πραγµατικ΅ς. Διαφωτίσατέ µε παρακαλ΅, περί τούτων. \Iεζεκιήλ I. Xριστοφίδης. 

Συνδροµητής σας». Bλ. Σιών, 11.4.1884, σ. 3.
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συνδροµητές βιβλίων, που κυκλοφορούσαν τότε στην Kύπρο56.

O Iεζεκιήλ υπηρέτησε στον ναό της Aγίας Nάπας Λεµεσού για εξήντα 

περίπου χρόνια57 και άφησε µνήµη αγαθού και ταπεινού ιερέα. Yπήρξε ο αφανής 

προστάτης πολλών κατοίκων της πόλης, που τα χρόνια εκείνα, εξαιτίας της ξένης 

κατοχής και της γενικής πενίας, υπέφεραν και δυστυχούσαν58. Aναφέρεται επίσης, 

ότι κατά καιρούς απέτρεψε από τον εξισλαµισµό φτωχά παιδιά, που αναζητούσαν 

στη µουσουλµανική θρησκεία την ασφάλεια της επιβίωσης, όπως το 1907 που 

κινητοποιήθηκε για τον επανεκχριστιανισµό ενός νεαρού παιδιού από την Πάφο59. 

Aκόµη, µε τη διακριτική του στήριξη έσωσε αρκετές κοπέλες από επιτήδειους, που 

τις έστελναν για εργασία εκτός Kύπρου και φρόντιζαν ώστε να καταλήξουν τελικά 

στα καταγώγια της Aιγύπτου και του Λιβάνου. Eιδικότερα, ενδιαφέρθηκε για τα 

φτωχά κορίτσια των χωριών, που κατέρχονταν στις πόλεις και εργοδοτούνταν στα 

σπίτια πλουσίων οικογενειών ως υπηρέτριες60. Όπως δε αναφέρεται, µε 

πρωτοβουλία του, το 1924, ο κλήρος της Λεµεσού µερίµνησε για την καταγραφή 

56. Aνάµεσα σε αυτά περιλαµβάνεται και η Iστορία της Kύπρου του Aρχιµανδρίτη 

Kυπριανού που επανεκδόθηκε το 1902. Bλ. Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, Iστορία 

χρονολογική της νήσου Kύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και 

συντεθείσα απλή φράσει, Eνετία 1788, επανέκδοση Λευκωσία 1902, σ. 623.

57. O αριθµός των ετών της υπηρεσίας του στον ναό της Aγίας Nάπας αναφέρεται 

στη νεκρολογία του, που δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα της εποχής. Bλ. Eλευθερία, 

26.4.1930.

58. Σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι ο Iεζεκιήλ εθεωρείτο  «προστάτης τ΅ν 

âγκαταλελειµµένων». Bλ. Aνατολή, 26.4.1930.

59. Ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφεται στον κυπριακό τύπο των αρχών του 

20ού αιώνα: «Mικρόν çρφανόν παιδάκι •πηρετοÜν âν TουρκικFÉ τινι ο¨κογενεί÷α ε¨ς 

τά Πολεµίδια, παρεπείσθη πρό τινων ™µερ΅ν δι’ •ποσχέσεων καί âγένετο 

Mωαµεθανός, •ποστάν καί τήν καθιερωµένην περιτοµήν. TοÜτο περιÉλθεν ε¨ς 

γν΅σιν τοÜ ^Iερολογιωτάτου κ. \Iεζεκιήλ, ¬στις âκάλεσεν àµέσως τούς συγγενεÖς 

καί τόν àνάδοχον τοÜ παιδιοÜ âκ Πάφου καί µετ’ αéτ΅ν παρουσιάσθη ε¨ς τήν 

\Aστυνοµίαν, àπαιτ΅ν τήν àπόσπασιν τοÜ µικροÜ àρνησιθρήσκου âκ τÉς TουρκικÉς 

ο¨κογενείας. ^O \Aστυνόµος ôκουσε τήν •πόθεσιν καί •πεσχέθη, ¬τι θά âνεργήσFη 

τά δέοντα âκ συνεννοήσεως µετά τοÜ ΔιοικητοÜ. \Eλπίζοµεν ¬τι αî àρχαί θά 

πράξωσι τό καθÉκον των ταχέως, διότι πληροφορούµεθα, ¬τι τά πνεύµατα µεταξύ 

τ΅ν δύο στοιχείων ε¨ς τά Πολεµίδια ¦ρξαντο ταραττόµενα, àπειλουµένων 

φυλετικ΅ν ρήξεων». Bλ. Aλήθεια, 12.4.1907.

60. Όπως σηµείωνε εφηµερίδα της εποχής, ο Iεζεκιήλ «âπροστάτευσε 

παραπλανηθείσας κόρας» και «•πÉρξεν ï προστάτης πλείστων çρφαν΅ν καί χηρ΅ν». 

Bλ. Eλευθερία, 26.4.1930.
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τους και τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών για την προστασία τους61. 

Aξιοσηµείωτο είναι επίσης, ότι την περίοδο που εφηµέρευε ο Iεζεκιήλ, ο νέος ναός 

της Aγίας Nάπας, που ανηγέρθη στη θέση του παλαιού ναού, κατά τη διάρκεια των 

χρόνων 1891 - 1906,  εθεωρείτο «ο περικαλλέστερος της πόλης» και είχε 

ονοµαστούς ψάλτες µε σηµαντικότερο τον µελωδικότατο Στυλιανό Xουρµούζιο62. 

Σε µια εποχή που οι µορφωµένοι κληρικοί στην Kύπρο ήταν ελάχιστοι, ο 

Iεζεκιήλ εργάστηκε συστηµατικά για την πνευµατική καλλιέργεια και πρόοδο των 

κατοίκων. Ίδρυσε για τον σκοπό αυτό, το 1898, τον θρησκευτικό σύλλογο 

«Eυσέβεια»63, έναν από τους πρώτους του νησιού, στον οποίο διετέλεσε πρόεδρος 

για σειρά ετών64, και µερίµνησε για τη µόρφωση των απόρων παιδιών και των 

ενηλίκων, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποια µαθήµατα 

σε νεαρή ηλικία, µε την ίδρυση Nυκτερινής Σχολής65. Aρκετά χρόνια αργότερα, ο 

Iεζεκιήλ µε επιστολή του ηµεροµηνίας 7 Φεβρουαρίου 1911, ζήτησε από τον τότε 

Mητροπολίτη  Kιτίου Mελέτιο Mεταξάκη να θέσει τη Σχολή υπό την επιτήρησή 

του, ώστε να αναβαθµιστεί και να επιβιώσει, αφού η διαµάχη για το Aρχιεπισκοπικό 

Zήτηµα της περιόδου 1900-1910 είχε επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία 

της66. 

61. «Tό ζήτηµα τÉς περισυλλογÉς καί προστασίας τ΅ν •πηρετρι΅ν µετ’ 

εéχαριστήσεως πληροφορούµεθα, ¬τι εéωδοÜται χάρις ε¨ς τάς àόκνους 

προσπαθείας τοÜ σεβαστοÜ  λευΐτου τÉς πόλεώς µας α¨δεσιµωτάτου κ. \Iεζεκιήλ. 

‰Hδη οî âφηµέριοι τ΅ν âνορι΅ν ¦ρχισαν µετά πολλοÜ ζήλου τήν àπογραφήν τ΅ν 

•πηρετρι΅ν, αî ïποÖαι •πηρετοÜν ε¨ς τά διάφορα σπίτια, ¬πως ληφθFÉ ™ δέουσα 

πρόνοια. Συγχαίροµεν ε¨λικριν΅ς τόν κλÉρον τÉς πόλεώς µας διά τό θεάρεστον 

öργον του». Bλ. Σάλπιγξ, 18.4.1924.

62. Για το ιστορικό του ναού της Aγίας Nάπας και την εκ βάθρων ανοικοδόµησή 

του το 1891, βλ. Σταύρου Aνδρέου, 2000 χρόνια Oρθοδοξίας, Λεµεσός 2000, σ. 

13-14. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στη µοναδική γνωστή του φωτογραφία, ο Iεζεκιήλ 

απεικονίζεται µε άλλους τρεις «Aγιαναπίτες» συνεφηµέριούς του. Bλ. Kώστα 

Πιλαβάκη, H Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, Λεµεσός 1977, σ. 268.

63. Bλ. Aλήθεια, 4.6.1898.

64. Για παράδειγµα, στην προεδρία της «Eυσέβειας» επανεξελέγη το 1901. Bλ. 

Aλήθεια, 1.6.1901.

65. Bλ. Aλήθεια, 28.5.1898, όπου δηµοσιεύεται το καταστατικό του συλλόγου 

«Eυσέβεια», στο οποίο περιλαµβάνεται σαφής αναφορά για την πρόθεση των 

µελών του να ιδρυσουν Nυκτερινή Σχολή για όσους κατοίκους της πόλης 

επιθυµούσαν να µορφωθούν.

66. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, «O λόγιος κληρικός Iωάννης Mακούλης και τα εν 

Λεµεσώ παρεπόµενα του Aρχιεπισκοπικού Zητήµατος του 1900-1909», Kυπριακαί 

Σπουδαί 64-65(2003)637-638.
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O Iεζεκιήλ κήρυττε τακτικά το Eυαγγέλιο της Kυριακής και επεδίωκε την 

πνευµατική αφύπνιση των κατοίκων της πόλης, που δεν είχαν ενεργό συµµετοχή 

στη µυστηριακή ζωή της Eκκλησίας. Δεν παρέλειπε επίσης να επισκέπτεται τις 

φυλακές και τα διάφορα ιδρύµατα, όπου ζούσαν «οι ταπεινοί και οι 

καταφρονεµένοι», και να τους παρηγορεί και ενισχύει για να αντέξουν τις 

δυσκολίες της ζωής. Πολλές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του αυτή 

αντλούµε από συγκλονιστική επιστολή του, ηµεροµηνίας 27 Nοεµβρίου 1918, 

προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο Γ΄ µε την οποία του ζητούσε να 

µεσολαβήσει, ώστε να απονεµηθεί χάρη στον δεκαεξάχρονο Λουκά Eρωτοκρίτου 

από το χωριό Πάχνα της Λεµεσού, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο από το 

Kακουργοδικείο. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωνε σε αυτήν, η µακρά πείρα του από 

εξοµολογήσεις παροµοίων περιπτώσεων, του είχε δηµιουργήσει τη βεβαιότητα 

της αθωότητας του Eρωτοκρίτου, τον οποίο προετοίµαζε για δεκαπέντε συνεχείς 

µέρες µε το µυστήριο της Θείας Eξοµολόγησης για να αντιµετωπίσει την 

επικείµενη εκτέλεση67. Δυστυχώς, η προσπάθειά του για τη σωτηρία του νεαρού 

κατάδικου δεν είχε αίσια κατάληξη και ο δεκαεξάχρονος Λουκάς απαγχονίστηκε 

µερικές ηµέρες αργότερα68. 

Aπό τις υπόλοιπες δραστηριότητές του αναφέρουµε τη συνεργασία του µε 

τον Aνδρέα Θεµιστοκλέους, στα 1890, για να αποκρούσουν την προσπάθεια του 

ιερέα της καθολικής εκκλησίας της Aγίας Aικατερίνης Λεµεσού, π. Tσελεστίνο, να 

προσηλυτίσει στον Παπισµό απογόνους Kρυπτοχριστιανών των χρόνων της 

Tουρκοκρατίας, οι οποίοι είχαν ασταθή εθνική συνείδηση, παρά τη δηµόσια 

οµολογία της Xριστιανικής τους πίστης. O Tσελεστίνο ίδρυσε τότε λατινικά 

σχολεία στα χωριά Άγιο Tύχωνα και Kυβίδες και προγραµµάτιζε τη συνέχιση της 

«ιεραποστολικής» του δράσης και σε άλλα χωριά, όπου ζούσαν απόγονοι 

Λινοβαµβάκων. Mε πρωτοβουλία τότε του Aνδρέα Θεµιστοκλέους και τη 

δραστήρια συµβολή του Iεζεκιήλ πραγµατοποιήθηκε γενική συνέλευση των 

κατοίκων της πόλης στη λέσχη «Iσότης», όπου λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις για 

την αντιµετώπιση της δράσης του καθολικού ιερωµένου και τη στήριξη της 
67. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον MΣT΄, αρ. 11. H επιστολή του Iεζεκιήλ, λόγω της 

σπουδαιότητάς της για την πνευµατική ζωή της εποχής και τις συνθήκες απονοµής 

δικαιοσύνης, δηµοσιεύεται στη συνέχεια της ανά χείρας µελέτης. Bλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 3.

68. «\Eντός τοÜ περιβόλου τ΅ν φυλακ΅ν âγένετο τήν πρωΐαν τÉς Tρίτης ï 

àπαγχονισµός τοÜ âκ Πάχνας ΛουκÄ PωτÉ, ¬στις εrχε καταδικαστεÖ ε¨ς θάνατον 

•πό τοÜ τελευταίου Kακουργοδικείου, ½ς φονεύσας âκ προµελέτης κάποιο παιδί 

χωριανό του. ^O κατάδικος âβάδισεν πρός τήν àγχόνην µέ àρκετόν θάρρος, 

διεµαρτύρετο δέ µέχρι τέλους, λέγων ¬τι εrναι àθ΅ος τοÜ âγκλήµατος, διά τό 

ïποÖον κατεδικάσθη». Bλ. Aλήθεια, 29.11.1918.
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αµφιταλαντευόµενης συνείδησης των κατοίκων των επηρεαζόµενων χωριών µε 

την ίδρυση ελληνικών σχολείων. H άµεση αυτή αντίδραση συνέτεινε τελικά στην 

κατάρρευση των σχεδίων του Tσελεστίνο και στην αποµόνωσή του69.

H µικρή κοινωνία της Λεµεσού εκτιµούσε βαθύτατα τον Iεζεκιήλ για τη 

συµβολή του στην πνευµατική ζωή της πόλης. Γι’ αυτό και τα µέλη της δέχθηκαν 

µε ιδιαίτερα αισθήµατα χαράς τις κατά καιρούς επιβραβεύσεις για το πνευµατικό 

έργο, το οποίο επιτελούσε, όπως το 1898, που του ανετέθη το διακόνηµα του 

Eξάρχου της Mητρόπολης Kιτίου στην επαρχία Λεµεσού70, το 1914 που διορίστηκε 

από τον Mητροπολίτη Kιτίου Mελέτιο Mεταξάκη µέλος της Θρονικής Eπιτροπής 

της Mητρόπολης71, το 1917 που του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του προέδρου των 

εκκλησιαστικών δικαστηρίων της Λεµεσού72 και το 1919, που προχειρίστηκε 

69. Για τα γεγονότα αυτά που συνετάραξαν την κοινωνία της Λεµεσού στα τέλη 

του 19ου αιώνα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O π. Tσελεστίνο και η προσηλυτιστική 

δράση του στη Λεµεσό στα τέλη του 19ου αιώνα», Πολίτης, 25.2.2001. Για το ίδιο 

θέµα, µε εκτενέστερες αναφορές και την απαραίτητη ιστορική τεκµηρίωση, έχουµε 

υπό δηµοσίευση εργασία στον επόµενο τόµο της επετηρίδας της Mητρόπολης 

Kιτίου Eκκλησιαστικός Kήρυκας. Για τη συµβολή του Iεζεκιήλ στην εξουδετέρωση 

της δράσης του Tσελεστίνο αναφέρεται ο δάσκαλος Mικέλλης Φραγκοφίνος, που 

εστάλη για να ιδρύσει δηµοτικό σχολείο στις Kυβίδες, αντίβαρο αυτού που 

λειτουργούσε υπο την εποπτεία του Tσελεστίνο, ο οποίος σηµειώνει ότι «δύο 

εéγενεÖς συµπολÖταί µου, ï α¨δεσιµώτατος îεροµόναχος \Iεζεκιήλ Xριστοφίδης καί 

ï φιλόπατρις καί εéσεβής χριστιανός κ. Zήνων I. \AραοÜζος, τακτικ΅ς 

âπεσκέπτοντο τάς Kυβίδας, κηρύττοντες âπ’ âκκλησίας καί προτρέποντες τούς 

χριστιανούς νά àφήσωσι τήν σκολιάν ïδόν καί νά àκολουθήσωσι τήν εéθεÖαν ïδόν 

τÉς χριστιανικÉς àληθείας, âµµένοντες πιστοί ε¨ς τά πάτρια». Bλ. Σάλπιγξ, 

6.5.1911. Στο ίδιο θέµα γίνεται αναφορά και σε µεταγενέστερα έντυπα. Eνδεικτικά 

βλ. Ξενοφώντος Φαρµακίδου, Iστορία της Λεµεσού, Λεµεσός 1942, σ. 41· K. 

Πιλαβάκη, H Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, ό.π., σ. 205.

70. Bλ. Aλήθεια, 16.7.1898.

71. Aνωνύµου, «Kυπριακά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 4(1914)579.

72. «Διά διοριστηρίου γράµµατος ™ A.Π. àνέθηκεν καθήκοντα προέδρου τοÜ âν 

Λεµεσ΅ \EκκλησιαστικοÜ Δικαστηρίου, κατά τήν àπουσίαν τοÜ Mητροπολίτου, ε¨ς 

τόν ^Iεροµόναχον \Iεζεκιήλ». Bλ. Aνωνύµου, «Kυπριακά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 

7(1917)400.
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Oικονόµος73. Έντιµος, ελεήµων και αφιλοχρήµατος, κατάφερε να εξοικονοµήσει 

κατά το µακρό χρονικό διάστηµα των εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών του 

υπηρεσιών το ποσόν των 160 λιρών74, το οποίο χορήγησε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1920 στη γενέτειρά του Xοιροκοιτία, ώστε να ανεγερθεί κατάλληλο κτίριο, 

που λειτούργησε από το 1928 ως αναγνωστήριο για τη µόρφωση των 

συγχωριανών του75. Δεν παρέλειπε δε να στέλλει κατά καιρούς σε αυτό διάφορα 

έντυπα, ώστε να συµβάλει κατά το δυνατόν στην ηθικοκοινωνική ανάπτυξη των 

73. Έγραφε χαρακτηριστικά εφηµερίδα της Λεµεσού τα ακόλουθα: «^H A.Π. ï 

Mητροπολίτης Kιτίου, λειτουργήσας τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âν τ΅ να΅ ^Aγίας 

Nάπας, προεχειρίσατο ε¨ς O¨κονόµον τόν àπό µακρÄς σειρÄς âτ΅ν •πηρετοÜντα 

âφηµέριον âν τ΅ να΅ ^Aγίας Nάπας ^Oσιολογιώτατον ^Iεροµόναχον κ. \Iεζεκιήλ. ^H 

προχείρισις α≈τη äκούσθη µετά γενικÉς âπιδοκιµασίας καθ’ ±πασαν τήν πόλιν, ≥τις 

περιβάλλει δι’ àληθινÉς àγάπης καί âκτιµήσεως τόν σεβάσµιον λευΐτην διά τήν 

âθνικωτάτην αéτοÜ δράσιν, καθ’ ¬λον τό λευκόν στάδιον τοÜ βίου του. Oî 

συµπολίται µας δέν àγνοοÜν ποσάκις ï πατήρ \Iεζεκιήλ âπρωτοστάτησεν πρός 

διάσωσιν πτωχ΅ν παίδων καί κορασίδων àπό τοÜ âξισλαµισµοÜ καί ôλλων 

προσηλυτιστικ΅ν âνεργει΅ν Φραγκισκαν΅ν îερέων, àποσπάσας τόν öπαινον ¬λης 

τÉς πόλεως». Bλ. Σάλπιγξ, 18/1.7.1919. Eπίσης βλ. Ένωσις, 20/3.7.1919· Aλήθεια, 

21.6.1919.

74. Tο ακριβές ποσό της δωρεάς του διασώζει ο Aντώνιος Oικονόµου, ο οποίος 

αναφέρει τα ακόλουθα: «Mεταξύ ôλλων àγαθοεργι΅ν του (ï \Iεζεκιήλ 

Xριστοφίδης) âδώρησεν Λ.K. 160, διά τ΅ν ïποίων àνηγέρθη καλόν κτίριον ε¨ς 

Xοιροκοιτίαν, χρησιµοποιούµενον ½ς \Aναγνωστήριον». Bλ. Aντώνιου Oικονόµου, 

Ένα πάνθεον. Oι µεγάλοι ευεργέται και δωρηταί της Λάρνακος και των χωρίων 

της, Λάρνακα 1934, σ. 112.

75. Eνδεικτικό για την επιτυχή αποστολή του Aναγνωστηρίου είναι και 

δηµοσίευµα εφηµερίδας της Λεµεσού, που αναφέρει τα εξής: «Mετ’ 

εéχαριστήσεως πληροφορούµεθα, ¬τι τό âν Xοιροκοιτί÷α \Aναγνωστήριον “\Aγάπη” 

χωρεÖ ïλοέν πρός τά âµπρός µέ τόν ζÉλον καί τό âνδιαφέρον τ΅ν µελ΅ν του. 

Eéχαριστίαι καί δηµόσιος öπαινος çφείλεται πράγµατι ε¨ς τόν âν τFÉ πόλει µας 

àκούραστον γηραιόν λευΐτην α¨δεσιµώτατον \Iεζεκιήλ Xριστοφίδην, ¬στις •πÉρξεν 

ï ε¨σηγητής τÉς ½ραίας αéτÉς ¨δέας καί âπρωτοστάτησεν ε¨ς τό λαµπρόν τοÜτον 

öργον». Bλ. Xρόνος, 29.6.1928.
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κατοίκων του χωριού76. Mερίµνησε επίσης µε διάφορες δωρεές του και για την 

ευπρέπεια και καλύτερη λειτουργία του ναού της Xοιροκοιτίας77.

Aπό τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουν εντοπισθεί για τη ζωή και τη 

φιλάνθρωπη δράση του είναι και η σχετική µε την οικονοµική στήριξη του ανεψιού 

του, Kωνσταντίνου Xριστοφίδη, εθελοντή των Bαλκανικών πολέµων, για να 

φοιτήσει αρχικά στο Hµιγυµνάσιο της Λεµεσού και στο Παγκύπριο Γυµνάσιο και 

στη συνέχεια να σπουδάσει νοµικά στην Aθήνα78. Eπιστολή του Xριστοφίδη, που 

αναφέρεται στην προέλαση των ελληνικών στρατευµάτων, η οποία εστάλη από το 

Aργυρόκαστρο της Bορείου Hπείρου τους  πρώτους µήνες του 1913, και 

δηµοσιεύτηκε σε κυπριακή εφηµερίδα της Λεµεσού, είχε, πιθανότατα, αποδέκτη 

της τον ιεροµόναχο θείο του79.

Eίιναι αξιοσηµείωτο επίσης, ότι ο Iεζεκιήλ διατηρούσε στενούς δεσµούς µε 

τη Mονή Σταυροβουνίου, γνωστή για την πνευµατικότητά της και τους 

φηµισµένους ασκητές της των αρχών του 20ού αιώνα. Όπως αναφέρεται σε 

σχετικό δηµοσίευµα, του Σεπτεµβρίου του 1907, ο Iεζεκιήλ αντιπροσώπευε τη 

Mονή στην πόλη και επαρχία Λεµεσού, λάµβανε παραγγελίες για αγιογραφίες και 

προϊόντα παραγωγής της και προωθούσε σε αυτήν αφιερώµατα των πιστών80.

O Iεζεκιήλ απεχώρησε από την ενεργό υπηρεσία τον Aπρίλιο του 1923, 

76. H σχετική πληροφορία αντλείται από επιστολή κατοίκου της Xοιροκοιτίας σε 

εφηµερίδα της Λάρνακας: «E¨ς τό χωρίον µας öχει àνεγερθÉ τελευταίως ε¨ς τήν 

πλατείαν µας ½ραÖον κτίριον, çφειλόµενον ε¨ς τήν γενναιοδωρίαν τοÜ âν Λεµεσ΅ 

συγχωρίου µας α¨δεσιµωτάτου παπÄ \Iεζεκιήλ Xριστοφίδου, ^Iεροµονάχου. Erναι 

διώροφον ο€κηµα, προορισµένον διά àναγνωστήριον τοÜ χωρίου µας. ^O δωρητής 

âπιδιώκει τήν äθικοκοινωνικήν àνάπτυξιν τ΅ν κατοίκων καί πρός τόν σκοπόν 

τοÜτον àποστέλλει περιοδικά καί âφηµερίδες». Bλ. Iσότης, 1.7.1928.

77. Eφηµερίδα της εποχής σηµείωνε ότι «ï εéσεβής λευΐτης τυγχάνει δωρητής 

τÉς \Eκκλησίας Xοιροκοιτίας». Bλ. Xρόνος, 4.9.1929. Eπίσης βλ. Iσότης, 

28.9.1929.

78. Πέτρου Παπαπολυβίου, Yπόδουλοι ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων, 

Λευκωσία 1999, σ. 432.

79. Bλ. Σάλπιγξ, 11.4.1913. H επιστολή του Kωνσταντίνου Xριστοφίδη 

εντοπίστηκε και αναδηµοσιεύτηκε από τον Π. Παπαπολυβίου, Yπόδουλοι 

ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων, ό.π., σ. 432-433.

80. «ΓνωστοποιεÖται διά τοÜ παρόντος, ¬τι ï Διευθυντής τÉς MονÉς 

Σταυροβουνίου ^Oσιώτατος Bαρνάβας Mοναχός καθιστÄ διά πÄσαν παραγγελίαν, 

àφιερώµατα κλπ àντιπρόσωπόν του τόν âν Λεµεσ΅ ^Oσιώτατον ^Iεροµόναχον ^Aγίας 

Nάπας κ. \Iεζεκιήλ». Bλ. Σάλπιγξ, 21.9.1907.
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όταν ήταν εβδοµήντα τεσσάρων ετών81. Mερικά χρόνια αργότερα προσεβλήθη από 

επώδυνη ανίατη ασθένεια82, που τον υποχρέωσε να µεταβεί για θεραπεία στην 

Eλλάδα, το καλοκαίρι του 1929. O Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος του χορήγησε τότε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 20 Mαΐου 1929, προς το νοσοκοµείο «Eυαγγελισµός», µε 

την οποία ζητούσε από τη διεύθυνσή του να παράσχει κάθε δυνατή περίθαλψη 

στον Kύπριο κληρικό83. O Iεζεκιήλ παρέµεινε στην Aθήνα µέχρι το τέλος Iουλίου 

1929, οπότε επέστρεψε στην Kύπρο και στη Λεµεσό84. Aπεβίωσε µερικούς µήνες 

αργότερα, τον Aπρίλιο του 1930, αφήνοντας µνήµη αγαθού, πράου και ταπεινού 

ιερέα. Tης νεκρωσίµου ακολουθίας προέστη ο Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος 

Mυλωνάς, ο οποίος εκφώνησε και τον επικήδειο λόγο85.

O Iεροµόναχος Mακάριος Σταυροβουνιώτης (1879-1957)

H ιστορία του γυναικείου µοναχισµού της Kύπρου στα νεότερα χρόνια είναι 

81. «Oî δύο •πέργηροι îερεÖς τÉς ^Aγίας Nάπας O¨κονόµος \Iεζεκιήλ καί 

\Eλευθεριάδης âτέθησαν •πό σύνταξιν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 29/12.5.1923.

82. Όπως σηµειώνει εφηµερίδα της εποχής, είχε προσβληθεί από καρκίνο. Bλ. 

Pούκανος, 3.4.1929.

83. Aντίγραφο της επιστολής αυτής διαφυλάσσεται στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ (1916-1933). Bιβλίον Λ΄, αρ. 

269. Δηµοσιεύεται δε στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 4.

84. Bλ. Nέον Έθνος, 27.7.1929.

85. Σε εφηµερίδα της εποχής σηµειώνονται τα ακόλουθα µε την ευκαιρία του 

θανάτου του: «Tό παρελθόν Σάββατον âξεµέτρησεν τό ζÉν, âν ™λικί÷α çγδοήκοντα 

çκτώ âτ΅ν, ï àγαπητός ε¨ς ¬λους σεβάσµιος λευΐτης O¨κονόµος \Iεζεκιήλ. Tήν 

κηδείαν του, γενοµένην σεµνοπρεπέστατα, παρηκολούθησε πλεÖστος κόσµος, âν τ΅ 

να΅ δέ ï Πανιερώτατος Mητροπολίτης Kιτίου âξÉρε δι’ ½ραίων καί ποιητικωτάτων 

λόγων τήν ¬λην δρÄσιν αéτοÜ, ¬στις •πÉρξεν âκ τ΅ν πρώτων διδασκάλων καί 

îεροκηρύκων τÉς πόλεώς µας, διά τ΅ν προσπαθει΅ν του âκτίσθη ï µεγαλοπρεπής 

ναός τÉς ^Aγίας Nάπας, âπροστάτευσε παραπλανηθείσας κόρας, âπάλαισεν 

àποτελεσµατικ΅ς âναντίον τ΅ν προπαγανδικ΅ν σχολ΅ν, •πÉρξεν ï προστάτης 

πλείστων çρφαν΅ν καί χηρ΅ν κ.λ.π. Kατόπιν, ï κ. XρÉστος O¨κονοµίδης, 

καθηγητής, κατέθεσεν τόν στέφανον τοÜ ναοÜ ^Aγίας Nάπας, τοÜ ïποίου 

διετέλεσεν âφηµέριος âπί ëξÉντα καί πλέον öτη. Tούς ο¨κείους του 

συλλυπούµεθα». Bλ. Eλευθερία, 26.4.1930. Eπίσης βλ. «†Iεζεκιήλ Xριστοφίδης», 

Aπόστολος Bαρνάβας 2(1930)271· Aνατολή, 26.4.1930.
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άµεσα συνδεδεµένη µε τον Iεροµόναχο Mακάριο Σταυροβουνιώτη86, ο οποίος 

στήριξε πνευµατικά τις πρώτες µοναχές και συνέβαλε στη δηµιουργία των 

απαραίτητων συνθηκών για την ανάπτυξή του. O Mακάριος γεννήθηκε την 1η 

Aυγούστου 1879 στο χωριό της Λεµεσού Aσγάτα, όπου και έµαθε τα πρώτα του 

γράµµατα87. Σταθµός στη ζωή του υπήρξε το έτος 1898, όταν επισκέφθηκε το 

χωριό του, στα πλαίσια των τακτικών περιοδειών του στα χωριά της κυπριακής 

υπαίθρου, ο τότε Mητροπολίτης Kιτίου (1893-1909) Kύριλλος Παπαδόπουλος, ο 

µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-1916) Kύριλλος B΄, που φιλοξενήθηκε 

στο σπίτι του πατέρα του Mακάριου, Xριστόδουλου Πιτταρή. O Kύριλλος κάλεσε 

τότε στην Aσγάτα τον Σταυροβουνιώτη µοναχό Γρηγόριο (1869-1932), ώστε να 

τον χειροτονήσει ιεροµόναχο, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, που θα 

τελούσε στον ναό της κοινότητας. Tον τελευταίο συνόδευσε στο χωριό ο κατά 

σάρκαν αδελφός του, µοναχός Bαρνάβας (1864-1948), µετέπειτα Hγούµενος του 

Σταυροβουνίου. Aµφότεροι κατέλυσαν σε σπίτι θείου του Mακάριου, που 

βρισκόταν δίπλα από το δικό του. H γνωριµία του δεκαεννιάχρονου τότε 

Mακάριου µε τους δύο αυτάδελφους µοναχούς υπήρξε καθοριστική για τη ζωή 

του, αφού εντυπωσιάστηκε από την απλότητα και την ταπείνωσή τους και θέλησε 

να ακολουθήσει το παράδειγµά τους88. Έτσι, το αµέσως επόµενο έτος, µετέβη στο 

γειτονικό στη γενέτειρά του µοναστήρι του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, όπου 

την περίοδο αυτή διέµενε ο ιεροµόναχος Παΐσιος (1840-1931), και εντάχθηκε στη 

86. Για τον Mακάριο δηµοσιεύσαµε παλαιότερα ένα σύντοµο βιογραφικό 

σηµείωµα. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Iεροµόναχος Mακάριος, ο πνευµατικός των 

πρώτων γυναικείων µοναστηριών της Kύπρου», Πολίτης, 4.11.2001.

87. Πολλά από τα βιογραφικά στοιχεία του Mακάριου, ανάµεσά τους και η 

ηµεροµηνία γέννησής του, αντλούνται από δηµοσίευµα του Oδυσσέα Eυρυβιάδη, 

ο οποίος αρθρογραφούσε στον κυπριακό τύπο της εποχής µε το ψευδώνυµο 

«Wideson». Bλ. Eλευθερία, 3.4.1926. Tο σχετικό κείµενο αναδηµοσιεύεται στη 

συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5.

88. «Kάποτε ï νÜν ^Hγούµενος Σταυροβουνίου Bαρνάβας καί ï àδελφός του ΠαπÄ 

Γρηγόρης - ≤νας τύπος öχων ¬λα τά χαρακτηριστικά ëνός Tολστόη - εrχαν πάει 

στήν \Aσγάτα ¬που âλειτούργει ï Mητροπολίτης Kιτίου Kύριλλος διά νά 

χειροτονηθFÉ ï Γρηγόρης ε¨ς λειτουργόν. ^O Kύριλλος öµεινε στό σπίτι τοÜ πατρός 

Mακαρίου καί οî µοναχοί ε¨ς τοÜ θείου του. E¨ς τόν Mακάριον àπό τότε âµπÉκεν ™ 

µανία νά γίνFη µοναχός». Bλ. Eλευθερία, 3.4.1926 (Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5).
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συνοδεία του89. Φαίνεται, όµως, ότι δεν βρήκε εκεί το µοναχικό πρότυπο που είχε 

γνωρίσει στον τρόπο ζωής των Γρηγορίου και Bαρνάβα, γι’ αυτό και εννέα µήνες 

αργότερα - τέλη 1899 µε αρχές 1900 - κατέφυγε στο Σταυροβούνι, και εντάχθηκε 

στους δοκίµους του90.

Tην περίοδο αυτή, µετά από µακρόχρονη εγκατάλειψη, είχε αρχίσει να 

σχηµατίζεται στο Σταυροβούνι αδελφότητα γύρω από τον ασκητή αγιογράφο 

ιεροδιάκονο Διονύσιο Xρηστίδη (1830-1902), που είχε επαναλειτουργήσει τη 

Mονή µε βάση το αθωνικό τυπικό, τον Iανουάριο του 1889. Ένα χρόνο αργότερα, 

το 1890, µετά από πρόσκληση του Διονυσίου, εντάχθηκαν σε αυτήν οι κατά 

σάρκαν αδελφοί Bαρνάβας, Γρηγόριος και Kαλλίνικος (†1943), οι οποίοι 

εγκαταβίωναν τότε στο Άγιο Όρος, ο µεν Bαρνάβας στο µοναστήρι του 

Kαρακάλλου, οι δε Kαλλίνικος και Γρηγόριος στη σκήτη της Aγίας Άννας. 

Aκολούθησαν στη συνέχεια και µερικοί άλλοι µοναχοί, ενώ στα αµέσως επόµενα 

χρόνια προσήλθαν στη Mονή οι κατά σάρκαν αδελφοί Παΐσιος (1870-1950) και 

Δαµασκηνός (1869-1942) στα τέλη του 19ου αιώνα, ο µετέπειτα Hγούµενος 

Διονύσιος B΄ (1880-1952) το 1900, και ο ξακουστός για την ασκητικότητά του 

ιεροµόναχος Kυπριανός (1878-1955) το 1905. Aνάµεσα στους πρώτους 

Σταυροβουνιώτες µοναχούς των νεότερων χρόνων περιλαµβάνεται και ο 

µικρότερος αδελφός του Mακάριου, Θεοδόσιος (1890-1960), καλός ιεροράπτης 

και άριστος ψάλτης, ο οποίος προσήλθε στη Mονή σε ηλικία µόλις δεκαέξι χρόνων, 

89. Σε κείµενο που γράφτηκε σε εφηµερίδα του 1957 µε την ευκαιρία του θανάτου 

του Mακάριου, σηµειώνονται για την περίοδο διαµονής του στον Άγιο Γεώργιο 

Aλαµάνο τα ακόλουθα: «^O µεταστάς .... ε¨ς ™λικίαν ε€κοσι âτ΅ν ε¨σÉλθεν ½ς 

δόκιµος ε¨ς τήν •πό τόν ^Iεροµόναχον Παΐσιον ^Iεράν Mονήν ^Aγίου Γεωργίου \

Aλαµάνου, ¬που παρέµεινεν âπί ëννέα µÉνας». Bλ. Eλευθερία, 12.9.1957. Για 

περίοδο εννέα µηνών διαµονής του στον Άγιο Γεώργιο τον Aλαµάνο αναφέρεται 

και ο «Wideson» στο προαναφερθέν κείµενό του. Bλ. Eλευθερία, 3.4.1926 

(Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5). Για την ιστορία της Mονής του Aγίου Γεωργίου 

του Aλαµάνου την περίοδο αυτή και την ένταξη του Mακάριου σε αυτήν βλ. 

Aντώνη Παπαευαγόρου, Iστορία της Iεράς Mονής Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, 

Λεµεσός 1964, σ. 11-16, όπου ο Σταυροβουνιώτης Iεροµόναχος αναφέρεται ως 

«πασίγνωστος για την αγαθότητά του».

90. O χρόνος εισόδου του στη Mονή Σταυροβουνίου εξάγεται έµµεσα από το 

βιογραφικό του σηµείωµα, που δηµοσίευσε ο «Wideson». Bλ. Eλευθερία, 3.4.1926 

(Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5).
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το 190691.

O νεαρός Mακάριος βρήκε στο  νέο µοναχικό περιβάλλον που εγκαταβίωσε 

την πνευµατικότητα που αναζητούσε και µε υπακοή και ζήλο εργάστηκε για την 

πνευµατική του προκοπή και την πρόοδο της Mονής του. Aφού πέρασε τα στάδια 

της δοκιµασίας του δοκίµου, έλαβε το 1900 το µικρό σχήµα92 και δύο χρόνια 

αργότερα, το 1902, εκάρη µεγαλόσχηµος. Στη συνέχεια, το 1905, χειροτονήθηκε 

ιεροδιάκονος και το 1908 ιεροµόναχος93, προφανώς από τον Mητροπολίτη Kιτίου 

Kύριλλο, και ανέλαβε το διακόνηµα του πνευµατικού της Mονής, το οποίο 

υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του, το 1957. Kαθόλο αυτό το διάστηµα, ο 

διακρινόµενος για την απλότητα και την αγαθότητά του Σταυροβουνιώτης 

ιεροµόναχος, µαζί µε τον επίσης πνευµατικό ιεροµόναχο Kυπριανό, στήριζε και 

καθοδηγούσε όσους επιθυµούσαν να εξοµολογηθούν και να συζητήσουν τα 

προβλήµατα και τους λογισµούς τους.

Στο µεταξύ, ο κτήτορας της Mονής, ιεροδιάκονος Διονύσιος Xρηστίδης, 

91. Για τον Hγούµενο Διονύσιο Xρηστίδη βλ. Mονής Σταυροβουνίου (έκδ.), H Iερά 

Mονή Σταυροβουνίου, Λευκωσία 1998, σ. 161-165. Για τους πρώτους µοναχούς 

της Mονής Σταυροβουνίου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H επανίδρυση της Iεράς 

Mονής Σταυροβουνίου και οι πρώτοι µοναχοί της», Oρθόδοξη Mαρτυρία 

65(2001)67-71. Eκτενέστερη εργασία για το ίδιο θέµα, µε την απαραίτητη ιστορική 

τεκµηρίωση, θα δηµοσιεύουµε στον υπό έκδοση τόµο των Kυπριακών Σπουδών.

92. Aναφέρει χαρακτηριστικά ο τότε προϊστάµενος της Mονής Διονύσιος 

Xρηστίδης τα ακόλουθα: «ëκινοβίασεν πρός τοÜτης καί öτερος ëκ τοÜ χορίου 

êσγάταν, •ιός Xριστοδούλου πιτταρί, τόν ïπίον δοκιµάσας περίπου ëνός öτους ùς 

καί τοÜς πρωρριθέντας δύω àδελφοÜς, ëπίησα καί êυτόν ùς καί τούς êνωτέρω 

(δηλαδή τούς αéτάδελφους Παΐσιο καί Δαµασκηνό àπό τήν \Aραδίππου) 

µικρόσχιµον qτι ρασοευχήν ïνοµάσας êυτών Mακάριον, ùστης καί àυτός •πεσχέθη 

νά àφιερώσι âις τήν ριθήσαν Mονήν τοÜ ΣταυροÜ τήν πατρικήν του κληρονοµίαν, 

ùς καί τοÜς προηριµένους δύω». Bλ. Aρχείο Mονής Σταυροβουνίου, Kώδιξ B΄, σ. 4-

4α. Eπίσης βλ. Nεοκλή Kυριαζή, Iστορικαί Eιδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, 

Λάρνακα 1948, σ. 25, όπου αναδηµοσιεύεται το σχετικό απόσπασµα. Kατά 

συνέπεια, γνωρίζοντας ότι ο Mακάριος εισήλθε στη Mονή Σταυροβουνίου στα τέλη 

του 1899 - αρχές του 1900 και πως η περίοδος της δοκιµασίας του διάρκεσε ένα 

περίπου έτος, συµπεραίνουµε ότι η κουρά του σε µικρόσχηµο µοναχό πρέπει να  

πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 1900.

93. Tις δύο χρονολογίες, της κουράς σε µεγαλόσχηµο µοναχό και της χειροτονίας 

του σε ιεροδιάκονο δίνει και πάλιν ο «Wideson»: «Tό 1902 προήχθη ε¨ς µοναχόν 

καί τό 1905 öγινε λειτουργός». Bλ. Eλευθερία, 3.4.1926 (Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 5). Για το έτος της χειροτονίας του σε ιεροµόναχο βλ. 

Kαθηγουµένου Aθανασίου, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, Kύπρος 1987, σ. 77.
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απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 1902, οπότε τον διαδέχθηκε ο µοναχός Bαρνάβας, 

ο οποίος συνέχισε µε τον ίδιο ζήλο το έργο του προκατόχου του, αρχικά ως 

επιστάτης, και από το 1911, ως Hγούµενος της Mονής94. Tην περίοδο αυτή ο 

νεοκλεγείς Mητροπολίτης Kιτίου Mελέτιος Mεταξάκης αποφάσισε να αναβιώσει το 

εγκαταλελειµµένο µοναστήρι του Tιµίου Προδρόµου στον Mέσα Ποταµό και 

ζήτησε από τον Bαρνάβα να στείλει αριθµό µοναχών για να εγκαταβιώσουν σε 

αυτό. O τελευταίος, υπακούοντας στην προϊσταµένη του αρχή, ζήτησε από τον 

ιεροµόναχο Mακάριο, τους µοναχούς Iλαρίωνα και Γεράσιµο, τον δόκιµο 

Xατζηνικόλα και δύο άλλους δοκίµους, να  µεταβούν σε αυτό και να αναλάβουν το 

επίπονο έργο της ανακαίνισής του95. H επιλογή του Mακάριου έγινε προφανώς 

επειδή ήταν ο πλέον έµπειρος στα πνευµατικά, που θα µπορούσε να καθοδηγεί 

τους υπολοίπους και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ηγουµενίας στην 

περίπτωση που η Mονή θα αποτελούσε αυτόνοµη οντότητα. Έτσι, τον Δεκέµβριο 

του 1911, ο Mακάριος και οι υπόλοιποι Σταυροβουνιώτες µοναχοί µετέβηκαν και 

94. Για τον Hγούµενο Bαρνάβα βλ. Mονής Σταυροβουνίου (έκδ.), H Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 165-168.

95. «Aî προσπάθειαι ±ς àπό τινος χρόνου ¦ρξατο καταβάλλων ï Πανιερώτατος 

Mητροπολίτης Kιτίου πρός àνάστασιν τÉς âν âρειπίοις àπό δεκαετηρίδων πολλ΅ν 

κατακειµένης ^IερÄς MονÉς τοÜ Tιµίου Προδρόµου τοÜ BαπτιστοÜ âν Mεσαποταµί÷α 

τοÜ Tροόδους àπέδωκαν ¦δη τήν àπαρχήν τ΅ν καρπ΅ν αéτ΅ν. TρεÖς φιλόπονοι καί 

φιλότιµοι Mοναχοί Mακάριος, ^Iλαρίων καί Γεράσιµος τÉς κοινοβιακÉς 

\Aδελφότητας τοÜ Σταυροβουνίου, âγκαταστάντες âν τοÖς âρειπίοις τÉς MονÉς 

àγωνίζονται •πό τήν χειραγωγίαν τοÜ Mητροπολίτου πρός àνοικοδόµησιν αéτÉς τFÉ 

συνδροµFÉ τ΅ν εéσεβ΅ν Xριστιαν΅ν». Bλ. «Xρονικά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 

2(1912)413. H µετάβαση των τριών µοναχών και των τριών δοκίµων στον Mέσα 

Ποταµό αναφέρεται και σε εφηµερίδα της εποχής. Bλ. Kήρυξ, 4.10.1913. Όπως 

σηµειώνεται σε άλλο δηµοσίευµα, η Mονή, όταν µετέβησαν εκεί οι τρεις µοναχοί, 

ήταν ερειπωµένη. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 3/16.3.1912.
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εγκαταστάθηκαν στον Mέσα Ποταµό96. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στόχος 

του Mεταξάκη ήταν να αποτελέσει το υπό δηµιουργία µοναστήρι «όχι µόνο 

εργαστήριο αρετής, αλλά και σχολείο πρακτικόν δενδροκοµίας, κτηνοτροφίας και 

λαχανοκοµίας, προς ωφέλειαν των πέριξ γεωργικών πληθυσµών»97. O Mακάριος 

πραγµατοποιήσε τότε εράνους στα χωριά του νησιού για την επιδιόρθωση της 

εκκλησίας και την επαναλειτουργία της Mονής, όπως στο µεταλλείο του 

Aµιάντου98 και στην Kαλαβασό, στον Άγιο Θεόδωρο, στον Mαζωτό και στη Bάβλα 

το 191399, στην Tραχυπέδουλα, στη Φιλούσα, στις Kέδαρες, στα Mέσανα και στον 

Πρόδροµο το 1914100, και αλλού. Tότε δοκίµασε για την καλλιέργεια της γης και τα 

χηµικά λιπάσµατα, που άρχισαν να εισάγονται τότε από την Eλλάδα. Tα 

αποτελέσµατα στην καρποφορία ήταν θεαµατικά και ο Mακάριος γνωστοποίησε µε 

επιστολή του στον τύπο τη βελτίωση που παρείχαν στην παραγωγή, επιδιώκοντας 

να συµβάλει µε τον τρόπο αυτό στη διάδοσή τους ανάµεσα στους αγροτικούς 

96. «^O νÜν Mητροπολίτης Kιτίου âθεώρησε καλόν νά âγκαταστήσFη âν τFÉ ε¨ρηµένFη 

MονFÉ µοναχούς καί πρός τοÜτο συνεννοηθείς µετά τοÜ ^Hγουµένου Σταυροβουνίου 

περεχωρήθησαν τρεÖς µοναχοί, οî ïποÖοι âγκαταστάθηκαν àπό τοÜ Δεκεµβρίου τοÜ 

1911». Bλ. Kήρυξ, 4.10.1913. Tη χρονολογία µετάβασης του Mακάριου στον Mέσα 

Ποταµό δίνει και ο «Wideson», ο οποίος, όπως αναφέρει, τον γνώρισε εκεί: «^O 

Mεταξάκης τόν ηéνόει πολύ καί τόν öπαιρνεν ε¨ς τάς âκκλησιαστικάς του 

περιοδείας. Tό 1911 τόν öστελλεν ε¨ς τόν Mεσαποταµόν, ¬που θά ¦ρχιζεν ≤να àπό 

τά πολλά öργα πού àφÉκε τό àνεξίτηλο πέρασµα τοÜ Mεγάλου KληρικοÜ στόν 

τόπο µας. \EκεÖ âγνωρίσαµε γιά πρώτη φορά τόν “Πάτερ Mακάριον”». Bλ. 

Eλευθερία, 3.4.1926 (Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5). O Kυριαζής τοποθετεί τη 

µετάβαση των µοναχών στον Mέσα Ποταµό το 1912. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, 

Iστορικαί Eιδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, Λάρνακα 1948, σ. 29· Tου ιδίου, 

Tα µοναστήρια εν Kύπρω, Λευκωσία 1950, σ. 140. Σε αµφότερα τα κείµενά του, 

όµως, παραλείπει το όνοµα του µοναχού Iλαρίωνα, ενώ προσθέτει αυτό του 

δόκιµου Xατζηνικόλα.

97. «Xρονικά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 2(1912)414.

98. O Mακάριος ευχαρίστησε τους επιστάτες και τους εργάτες του µεταλλείου, µε 

δηµοσιοποίηση της εισφοράς τους σε εφηµερίδα της εποχής. Bλ. Kήρυξ, 

4.10.1913.

99. Bλ. Kήρυξ, 1.1.1913.

100. Bλ. Kήρυξ, 7.2.1914.

33



πληθυσµούς101.

H προσπάθεια για την επαναλειτουργία του Mέσα  Ποταµού, όµως, για 

διάφορους λόγους δεν καρποφόρησε, µε αποτέλεσµα, το 1916, οι Mακάριος, 

Γεράσιµος και Iλαρίων να επιστρέψουν στο Σταυροβούνι, ενώ ο Xατζηνικόλας 

µετέβη στην Tροοδίτισσα, όπου αργότερα εκάρη µοναχός µε το όνοµα 

Nικόδηµος102. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι, το 1914, ο Mεταξάκης ανήγειρε στη θέση 

των ερειπωµένων µοναστηριακών κτιρίων ξενοδοχείο103, µε  αποτέλεσµα να 

παρατηρηθεί το παράδοξο για τη χρονική περίοδο 1915-16 να λειτουργούν στην 

ίδια περιοχή µοναστήρι και ξενοδοχείο, γεγονός το οποίο δεν εύρισκε σύµφωνους 

τους ταπεινούς Σταυροβουνιώτες µοναχούς.

Tην περίοδο αυτή - αρχές του 20ού αιώνα - δηµιουργήθηκε στο Kαϊµακλί 

αδελφότητα µοναζουσών, η οποία εγκαταστάθηκε σε κατάλληλα διαρρυθµισµένο 

χώρο. Oι µοναχές αυτές αναζήτησαν στήριξη από τον οµοχώριό τους Hγούµενο 

Bαρνάβα Σταυροβουνιώτη, που ανέθεσε τη διαποίµανσή τους στον Mακάριο. 

Έκτοτε, ο τελευταίος συνδέθηκε µε τον γυναικείο µοναχισµό του νησιού και 

συνέβαλε τα µέγιστα στην πνευµατική οικοδοµή των πρώτων µοναζουσών και τη 

101. H επιστολή του Mακάριου για την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών 

λιπασµάτων είναι η ακόλουθη: «Σπεύδω πλήρης χαρÄς νά σÄς πληροφορήσω, ¬τι τά 

λιπάσµατα τÉς ^EλληνικÉς ^Eταιρείας, τά ïποÖα âχρησιµοποίησα διά ντοµάτες, 

µελιτζάνες, µπάµιες, àγγουριές κλπ, ½ς καί διά φασόλια, öφεραν θαυµάσια καθ’ 

αéτό àποτελέσµατα. ≠Oλοι οî καρποί öγειναν πολύ πρωϊµότερον τ΅ν ôλλων, τά 

ïποÖα δέν âλιπάνθησαν, καίτοι αéτά âσπάρησαν âνωρίτερον τ΅ν λιπανθέντων. 

\Eπίσης ¬λοι οî καρποί öχουν âξαιρετικήν γεÜσιν καί εrναι πολύ àνώτεροι τ΅ν µή 

λιπανθέντων ½ς πρός τό µέγεθος καί τήν ποιότητα, çφείλω δέ νά σÄς σηµειώσω, 

¬τι àπό τά µή λιπανθέντα δέν âπÉρα σχεδόν τίποτε, âν΅ àπό τά λιπανθέντα εrχον 

ôφθονον καί προϊµωτάτην âσοδείαν, καίτοι âν τόσω ψυχρ΅ κλίµατι, καί àπό 

ποιοτικÉς àπόψεως µοναδικήν. Mακάριος ^Iεροµόναχος Σταυροβουνίου. \Eν Mέσ÷α 

Ποταµ΅ (Tρόοδος)». Bλ. Σάλπιγξ, 1/14.5.1915.

102. Bλ. Eλευθερία, 3.4.1926 (Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5)· N. Kυριαζή, Tα 

µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 140. Για τον Xατζηνικόλα βλ. Πρωτοσυγκέλλου 

Δαµασκηνού, «Oι θεµελιωτές της κοινοβιακής ζωής της Mονής µας», στον τόµο: 

Iεράς Mονής Tροοδιτίσσης, H ουσία του Oρθόδοξου µοναχισµού, Λεµεσός 1999, σ. 

20-25.

103. O θεµέλιος λίθος κατατέθηκε στις 24 Iουνίου 1914. Bλ. Σάλπιγξ, 26/9.7.1914. 

Tο ξενοδοχείο πρωτολειτούργησε το 1915 και αποτέλεσε ένα από τα 

σηµαντικότερα κέντρα παραθερισµού του νησιού στα χρόνια του µεσοπολέµου. 

Eνδεικτικά βλ. Σάλπιγξ, 19/2.7.1914· Kήρυξ, 26.6.1915· Ένωσις, 21/3.9.1915, όπου 

γίνεται αναφορά στην ύπαρξη σαράντα δωµατίων, που ενοικιάζονταν από τη Mονή 

και στις παρεχόµενες υπηρεσίες για τη  διαµονή των παραθεριστών.
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δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάπτυξή του στην Kύπρο104. 

Eπισκεπτόταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον χώρο όπου διέµεναν, και ρύθµιζε 

µε διάκριση τα σχετικά που αφορούσαν την καθηµερινή τους ζωή. Aργότερα, όταν 

οι µοναχές αυξήθηκαν, µε προτροπή του ανήγειραν σε ιδιόκτητο χώρο, το 1928, 

τη µονή της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος και οικοδόµησαν ναό, η ανέγερση του 

οποίου ολοκληρώθηκε το 1951105.

Xρειάστηκε όµως να περάσουν άλλα είκοσι χρόνια µέχρι να ιδρυθεί, στον 

Άγιο Γεώργιο τον Aλαµάνο, το 1949, µε πρωτοβουλία του τότε Mητροπολίτη 

Kιτίου (1948-1950) και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1950-1977) Mακάριου 

Γ΄, το πρώτο επίσηµα αναγνωρισµένο γυναικείο µοναστήρι από την Iερά Σύνοδο 

της Kυπριακής Eκκλησίας106. O Σταυροβουνιώτης ιεροµόναχος ανέλαβε την 

πνευµατική καθοδήγηση των µοναζουσών και του νέου µοναστηριού και βοήθησε 

µε τη διεξαγωγή εράνων στην επίλυση των οικονοµικών του προβληµάτων και 

στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του. Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου σώζεται έγγραφο του Aρχιεπισκόπου Mακάριου Γ΄, ηµεροµηνίας 7 

Iουνίου 1950, µε το οποίο εξουσιοδοτούσε τον συνώνυµό του Σταυροβουνιώτη 

ιεροµόναχο για να διεξαγάγει εράνους για την οικονοµική στήριξη της 

νεοσύστατης Mονής107. 

Στο µεταξύ, στα πρώτα χρόνια της ηγουµενίας του Bαρνάβα η Mονή 

Σταυροβουνίου συνήψε µεγάλο δάνειο για την κτιριακή επέκτασή της και  για τη 

δηµιουργία καινούργιων καλλιεργειών, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των πολλών νέων µοναχών της. Δυστυχώς, όµως, οι επιπτώσεις που είχε 

στη ζωή του νησιού ο Πρώτος Παγκόσµιος πόλεµος, σε συνδυασµό µε τις 

γενικότερες συνθήκες, που επικρατούσαν την εποχή αυτή, συνέτειναν ώστε η 

Mονή να κινδυνεύει άµεσα από οικονοµική κατάρρευση. Tην ίδια περίοδο, οι 

Σταυροβουνιώτες µοναχοί επεκτάθηκαν και στην καπνοκαλλιέργεια, που 

αποδείχθηκε εντελώς λανθασµένη επιλογή και επιβάρυνε περαιτέρω την 

104. Eνδεικτικά βλ. Kαθηγουµένου Aθανασίου, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

77, όπου γίνεται ειδική αναφορά στη συµβολή του στην πνευµατική ενίσχυση των 

µοναζουσών των πρώτων κυπριακών γυναικείων µοναστηριών.

105. Για τη συµβολή του Mακάριου στη πνευµατική ανάπτυξη της Mονής της 

Mεταµόρφωσης στο Kαϊµακλί βλ. Πέτρου Στυλιανού, Tο Mοναστήρι της 

Mεταµόρφωσης στο Kαϊµακλί, Λευκωσία 1985, σ. 7, 11.

106. Για την ιστορία του γυναικείου µοναχισµού βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O 

γυναικείος µοναχισµός στην Kύπρο», Πολιτιστική Kύπρος 2(1997)52-60.

107. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον Γ΄. Aρχείον Aρχιεπισκόπου 

Mακαρίου B΄ (1947-1950). Mοναί, αρ. 35/1. Tο σχετικό έγγραφο δηµοσιεύεται στη 

συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 6.
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οικονοµική θέση της Mονής108. Mόνη λύση απέµεινε η διεξαγωγή εράνων ανάµεσα 

στην ελληνική κοινότητα των Hνωµένων Πολιτειών της Aµερικής, ώστε να 

συλλεγούν τα απαραίτητα χρήµατα για τη σωτηρία της. Γι’ αυτό ο Hγούµενος 

Bαρνάβας αποτάθηκε στον Mητροπολίτη Kιτίου Nικόδηµο Mυλωνά και ζήτησε τη 

βοήθειά του για να σταλεί αδελφός της Mονής για ζητείες στη µακρινή ήπειρο. O 

Mυλωνάς, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 25 Aπριλίου 1923, απευθύνθηκε µε τη 

σειρά του στον Aρχιεπίσκοπο Aµερικής Aλέξανδρο, ο οποίος έδωσε την ευλογία 

του για τη διεξαγωγή εράνων109. Tότε η αδελφότητα της Mονής ανέθεσε στον  

Mακάριο, παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα, να µεταβεί στην 

Aµερική και να ζητήσει την οικονοµική βοήθεια των Eλλήνων µεταναστών. 

Πράγµατι, ο Mακάριος, «κάνοντας υπακοή», αναχώρησε ατµοπλοϊκώς, την 1 

Iουνίου 1923, για την Aµερική110, όπου διεξήγαγε εράνους σε περισσότερες από 

εκατόν ογδόντα πόλεις των Hνωµένων Πολιτειών και του Kαναδά111. Θερµούς 

συνεργούς στην επιτυχία του σκοπού του βρήκε τους δηµοσιογράφους των 

εφηµερίδων «Aτλαντίς» και «Eθνικός Kήρυξ», οι οποίοι µε άρθρα τους καλούσαν 

108. Λεόντιου Xατζηκώστα, «Kαπνοκαλλιέργεια στο Σταυροβούνι», Tα Λεύκαρα 

46(1994)12-17.

109. Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Aµερικής σώζονται τόσο η επιστολή του 

Kιτίου Nικοδήµου Mυλωνά, όσο και άλλες δύο του ηγουµένου Bαρνάβα, του 

Mαΐου και του Aυγούστου του 1923, προς τον Aµερικής Aλέξανδρο. Eντοπίστηκαν 

και δηµοσιεύτηκαν από τον νυν Mητροπολίτη Kένυας και Eιρηνουπόλεως 

Mακάριο. Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Aπό την ιστορία της Mονής Σταυροβουνίου. 

Aνέκδοτα έγγραφα», Aπόστολος Bαρνάβας 47(1986)335-339.

110. Tην ηµεροµηνία αναχώρησής του για την Aµερική αναφέρει ο ίδιος στην 

προαναφερθείσα συνοµιλία του µε τον «Wideson»: «^O κλÉρος öλαχεν âπ’ âµέ καί 

τήν 1 \Iουνίου τοÜ 1923 àνεχώρουν δι’ \Aµερικήν µέσον A¨γύπτου». Bλ. 

Eλευθερία, 3.4.1926 (Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5). Στο λιµάνι τον συνόδευσαν ο 

Hγούµενος Bαρνάβας και ο κατά σάρκαν αδελφός του, Iεροµόναχος Θεοδόσιος: 

«Διέτριψεν παρ’ ™µÖν çλίγας ™µέρας ï Πανοσιώτατος ^Hγούµενος Σταυροβουνίου 

πάτερ Bαρνάβας µετά τ΅ν ^Oσιωτάτων ^Iεροµονάχων Θεοδοσίου καί Mακαρίου, τόν 

ïποÖον οî πρ΅τοι κατευώδωσαν µέχρι τοÜ àτµοπλοίου, àναχωροÜντα δι’ \Aµερικήν 

δι’ •ποθέσεις τÉς MονÉς». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 20/2.6.1923.

111. Σε εφηµερίδα της εποχής αναφέρεται για την περιήγησή του στην Aµερική 

ότι «âπεσκέφθη 180 πόλεις τ΅ν ^Hνωµένων Πολιτει΅ν καί τοÜ KαναδÄ». Bλ. Nέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 31.3.1926.
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τους Έλληνες µετανάστες να βοηθήσουν τη Mονή Σταυροβουνίου112. Για τις 

περιοδείες του και την εκκλησιαστική δραστηριότητά του στη χώρα, όπως και για  

τον οικονοµικό απολογισµό των εράνων που διεξήγαγε, δεν παρέλειπε να 

ενηµερώνει µε επιστολές του τον Aρχιεπίσκοπο Aλέξανδρο και να ζητά τη 

συµβουλή του, γεγονός που φανερώνει την απλότητα και τις µοναχικές αρετές 

του113. Tελικά, µετά από αρκετές περιπέτειες, κατάφερε, µέχρι τον Nοέµβριο του 

1925114, να συλλέξει το σηµαντικό για την εποχή ποσό των 11.788 δολλαρίων, που 

ήταν αρκετό για να πληρωθούν τα χρέη της Mονής, οπότε, στις 16 Φεβρουαρίου 

του 1926, επέστρεψε στην Kύπρο115. Oι πατέρες της Mονής συνέταξαν τότε 

Πρακτικό των εσόδων και εξόδων του πατρός Mακαρίου, ηµεροµηνίας 15 Mαρτίου 

1926, το οποίο απέστειλαν για ενηµέρωση του Aµερικής Aλεξάνδρου116 και 

112. Σηµειώνεται χαρακτηριστικά, ότι «âν \AµερικFÉ öτυχεν âκ µέρους τ΅ν 

Kυπρίων καί ¬λων τ΅ν ^Eλλήνων ï Mοναχός Mακάριος φιλόφρονης καί 

âνθουσιώδους •ποδοχÉς. ^H âκεÖ Kυπριακή \Aδελφότης, ½ς καί αî âφηµερίδες 

"\Aτλαντίς" καί "\Eθνικός KÉρυξ", συνέβαλον τά µέγιστα ε¨ς τήν âπιτυχίαν τοÜ 

σκοποÜ του». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 31.3.1926.

113. H σχετική αλληλογραφία, ευχαριστήριες επιστολές των Kιτίου Nικοδήµου και 

Hγουµένου Bαρνάβα, καθώς και αντίγραφα των απαντήσεων του Aµερικής 

Aλεξάνδρου, διασώθηκαν στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Aµερικής και, όπως έχει 

αναφερθεί, δηµοσιεύτηκαν από τον Mακάριο Tηλλυρίδη. Bλ. A. Tηλλυρίδη, «Aπό 

την ιστορία της Mονής Σταυροβουνίου. Aνέκδοτα έγγραφα», ό.π., 47(1986)334-

339, 382-384, 48(1987)171-174, 254-257, 351-354, 49(1988)80-84.

114. O χρόνος τερµατισµού της περιοδείας του για συλλογή εράνων αναφέρεται 

από τον ίδιο στην προαναφερθείσα συνοµιλία του µε τον «Wideson». Bλ. 

Eλευθερία, 3.4.1926 (Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5).

115. «\EπανÉλθεν âξ \AµερικÉς ï ^Oσιώτατος ^Iεροµόναχος Σταυροβουνίου κ. 

Mακάριος, συλλέξας παρά τ΅ν âκεÖ ïµογεν΅ν γενναίους âράνους •πέρ τÉς ^IερÄς 

MονÉς, zν τό καθαρόν προϊόν àνέρχεται ε¨ς λίρας 1800». Bλ. Nέον Έθνος, 

27.2.1926.

116. A. Tηλλυρίδη, «Aπό την ιστορία της Mονής Σταυροβουνίου. Aνέκδοτα 

έγγραφα», ό.π., 49(1988)80-81.

37



δηµοσιοποίησαν στον τύπο της εποχής117.

Kαθόλο το διάστηµα της παρουσίας του στην Aµερική, ο Mακάριος 

επετέλεσε αξιόλογο ποιµαντικό έργο και συνδέθηκε πνευµατικά µε πολλούς από 

τους µετανάστες των περιοχών τις οποίες επισκέφθηκε. Mε τους περισσότερους 

από αυτούς διατηρούσε αλληλογραφία για πολλά χρόνια µετά την επιστροφή του 

στην Kύπρο και τους ενίσχυε στη ζωή τους µε τις λιτές και επιγραµµατικές 

προτροπές του. Στενότερους δεσµούς δηµιούργησε µε τους Kύπριους 

µετανάστες από τα Λεύκαρα, που αριθµούσαν αρκετές εκατοντάδες και 

βρίσκονταν διάσπαρτοι σε πολλές πόλεις της χώρας. Mερικοί από αυτούς του 

ζήτησαν να µεταφέρει δώρα για τους συγγενείς τους στην Kύπρο, τα οποία ο 

Mακάριος παρέδωσε αυτοπροσώπως. Tου δόθηκε έτσι η ευκαιρία να συνδεθεί 

πνευµατικά µε πολλούς από τους κατοίκους των Λευκάρων, τους οποίους 

συνήθιζε να επισκέπτεται και να εξοµολογεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα118. 

Παρόµοιες προσκλήσεις για τέλεση του µυστηρίου της θείας εξοµολόγησης του 

απηύθυναν και κάτοικοι άλλων χωριών της Kύπρου. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ένα 

χρόνο µετά την επιστροφή του στην Kύπρο, οι πατέρες της Mονής Σταυροβουνίου 

επιχείρησαν, µέσω του Mακάριου και της γνωριµίας του µε τους αρχισυντάκτες 

της εφηµερίδας «Aτλαντίς» της Nέας Yόρκης, να προωθήσουν εικόνες του 
117. «Tό ¬λον καθαρόν ποσόν, τό ïποÖον συνέλεξεν, àνέρχεται ε¨ς Λ.K. 1885, ½ς 

âµφαίνεται âκ τοÜ κατωτέρου πίνακος. Tό ποσόν τοÜτο διετέθη πρός àπόσβεσιν 

ïλοκλήρου τοÜ χρέους τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, ≥τις σήµερον àπηλλαγµένη 

οîασδήποτε •ποχρεώσεως πρός τρίτους θά χωρήσFη, ½ς πεποίθαµεν, µέ στερεόν 

βÉµα πρός τήν ο¨κονοµικήν πρόοδον. Oî Mοναχοί Σταυροβουνίου âχαιρέτησαν µέ 

âνθουσιασµόν τήν ôφιξιν τοÜ πατρός Mακαρίου, πανηγυρίσαντες τήν ™µέραν τÉς 

àνόδου του ε¨ς τήν Mονήν διά λειτουργίας, καθ’ ≥ν âψάλη ™ àκολουθία τÉς ëορτÉς 

τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ. \Eξηλέγχθησαν •πό τοÜ ^Hγουµενοσυµβουλίου τά βιβλία του, 

±τινα εrναι âπικυρωµένα ε¨ς τό τέλος τÉς κατά πόλεως συλλογÉς âράνων, •πό τÉς 

êρµοδίας âκκλησιαστικÉς àρχÉς καί τοÜ προέδρου ëκάστης ëλληνικÉς κοινότητος. 

Συµφώνως πρός τά βιβλία ταÜτα ™ κατάστασις τÉς συλλογÉς συνδροµ΅ν öχει ½ς 

ëξÉς: Γενικαί ε¨σπράξεις δολλάρια: 11788.14.0 àπό 20.6.1923 - 16.2.1926. Δαπάναι: 

E¨ς διατροφήν καί συντήρησιν τοÜ περιοδεύοντος: δολ. 2792.60. \Aξία διαφόρων 

îερ΅ν σκευ΅ν καί ôλλων àντικειµένων πρός χρÉσιν τÉς MονÉς: 231.89 Σταλέντα 

διά âπιταγ΅ν: 8658.65. \Aπλήρωτοι συνδροµαί: 105.00. Σύνολο: Δολ. 11788.14, ¦τοι 

Λ.K. 2257. \Aφαιρουµένου τοÜ ποσοÜ τÉς προσωπικÉς δαπάνης  àπό 20.6.1923 - 

16.2.1926 καί τ΅ν àπληρώτων, ¦τοι τό ¬λον Λ.K. 372, τό ποσόν Λ.K. 1885 ε¨σÉλθεν 

ε¨ς τό ταµεÖον τÉς MονÉς». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 31.3.1926.

118. Πολλά για τις σχέσεις του Mακάριου µε τους κατοίκους των Λευκάρων 

αναφέρει ο υποτακτικός του, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, µετέπειτα 

Aρχιµανδρίτης, Λεόντιος Xατζηκώστας, «Λεύκαρα - Σταυροβούνι», Tα Λεύκαρα 

20(1987)48-51.
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αγιογραφικού εργαστηρίου τους στην Aµερική119. Δεν έχουµε, όµως, υπόψη µας 

την τελική κατάληξη του εγχειρήµατός τους αυτού.

Eκτός από το διακόνηµα του πνευµατικού, ο Mακάριος υπηρέτησε επίσης 

ως ψάλτης, γραµµατικός της Mονής Σταυροβουνίου και υπεύθυνος των 

εξωτερικών υποθέσεών της. Aκόµη, κατά καιρούς, αντιπροσώπευε τον Hγούµενο 

Bαρνάβα, όταν ο τελευταίος απουσίαζε από το νησί, όπως από τον Nοέµβριο του 

1920120 µέχρι τον Φεβρουάριο του επόµενου έτους, που µετέβη για διεξαγωγή 

εράνων στην Aίγυπτο121. Πολλές φορές, ο Mακάριος περιήρχετο τα χωριά του 

νησιού για να λάβει παραγγελίες για εικόνες ή για να επιληφθεί διαφόρων 

ζητήµατων της Mονής Σταυροβουνίου122. Tο γεγονός αυτό του έδινε την ευκαρία 

να συνδιαλέγεται µε πολλούς από τους κατοίκους και, πράος και καταδεκτικός 
119. «Oî πατέρες τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, διά τοÜ àδελφοÜ των ^Iεροµονάχου 

πατρός κ. Mακαρίου, àπέστειλαν πρός τούς àρχισυντάκτας τÉς “\Aτλαντίδος” âν 

Nέ÷α ^YόρκFη ε¨κονογραφίας των, α¥τινες •περήρεσαν. \Eπειδή δέ •πάρχει âν ταÖς 

^Hνωµέναις Πολιτείαις îκανοποιητική ζήτησις êγίων ε¨κόνων, οî àρχισυντάκται 

àνέλαβον νά διαφηµίσουν àπό τ΅ν στηλ΅ν τÉς âφηµερίδος των τάς ε¨κονογραφίας 

τ΅ν Πατέρων τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, ο¥τινες καί θά àποστέλλουν ταύτας πρός 

τόν âκ Λευκάρων âν Nέ÷α ^YόρκFη âγκατεστηµένον κ. Arthentrinos, 303 Fifth 

Avenue, New York City». Bλ. Eλευθερία 3.9.1927.

120. Πριν από την αναχώρησή του, ο Hγούµενος Bαρνάβας προέβη στην 

ακόλουθη δήλωση στις εφηµερίδες της εποχής: «\Aναχωρ΅ν ε¨ς A€γυπτον, ¬που 

καί θά διαµείνω δι’ çλίγον χρόνον, δι’ •ποθέσεις τÉς ™µετέρας MονÉς, àποκαθιστ΅ 

πληρεξουσίους àντιπροσώπους µου ε¨ς πÄσας τάς •ποθέσεις τÉς MονÉς τούς 

Συµβούλους αéτÉς, οî ïποÖοι καί θά •πογράφουν ο≈τως: Διά τόν ^Hγούµενον 

Σταυροβουνίου Bαρνάβα, Mακάριος καί Kαλλίνικος, οî \Eπίτροποι τÉς MονÉς 

Σταυροβουνίου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 7/20.11.1920.

121. O λόγος της µετάβασής του αναφέρεται σε δήλωσή του στον τύπο, µετά την 

επιστροφή του από τη χώρα του Nείλου, όπου σηµειώνει ότι «µετέβηµεν (ε¨ς τήν 

A€γυπτον) πρός συλλογήν âράνων διά τάς àνάγκας τÉς ^IερÄς MονÉς 

Σταυροβουνίου». Bλ. Eλευθερία, 13/26.2.1921· Φωνή της Kύπρου, 20/5.3.1921.

122. Για τις περιοδείες του στην Kύπρο είναι ενδεικτικό το  ακόλουθο δηµοσίευµα 

εφηµερίδας του έτους 1929: «\Aξιόλογον καί λίαν âπαινετήν προσπάθειαν 

καταβάλλει ™ Mοναχική \Aδελφότης Σταυροβουνίου, πρωτοστατοÜντος τοÜ 

εéλαβεστάτου ^Hγουµένου αéτÉς κ. Bαρνάβα διά τήν âπικράτησιν τ΅ν îερ΅ν 

ε¨κόνων τÉς ζωγραφικÉς της, ùχι µόνον âν τFÉ νήσω, àλλά καί ε¨ς τό âξωτερικόν.... 

Δραττόµεθα τÉς εéκαιρίας νά τονίσωµεν àπό τÉς στήλης µας τόν àκάµατον ζÉλον 

τοÜ ^Oσίου ^Iεροµονάχου κ. Mακαρίου (τοÜ ξεχρεωτοÜ) περιτρέχοντος τήν νÉσον 

πρός συλλογήν παραγγελι΅ν ε¨κόνων, αî ïποÖαι âκτελοÜνται κατά γράµµα âν τFÉ 

MονFÉ τοÜ Σταυροβουνίου». Bλ. Eλευθερία, 24.7.1929.
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καθώς ήταν, να εµφυσά στις καρδιές τους πνεύµα µετανοίας. Aπό επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 18 Iουνίου 1939, που έστειλε από το Kαλό Xωριό Λεύκας προς τον 

Mητροπολίτη Πάφου (1930-1947) και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (Iούν. - 

Iούλ. 1947) Λεόντιο, ενώ βρισκόταν σε µία από αυτές τις περιοδείες, 

διαπιστώνουµε τη µεγάλη αγάπη και τον σεβασµό του προς τον Kύπριο 

Aρχιερέα123. Όπως είναι γνωστό, παρόµοια εκτίµηση προς τον Λεόντιο έτρεφαν και 

οι υπόλοιποι Σταυροβουνιώτες µοναχοί, ως απότοκο των συχνών επισκέψεων του 

τελευταίου στη Mονή Σταυροβουνίου και του στενού πνευµατικού δεσµού του µε 

τον ξακουστό ιεροµόναχο Kυπριανό (†1955)124. 

Προς το τέλος της ζωής του, ο Mακάριος δοκιµάστηκε από παρατεταµένη 

ασθένεια, την οποία υπέµεινε καρτερικά. Όταν δε συναισθάνθηκε το τέλος να 

πλησιάζει, µετέβη, στα τέλη Aυγούστου του 1957, κοντά στις πνευµατικές του 

θυγατέρες, στον Άγιο Γεώργιο τον Aλαµάνο, όπου είχε ζήσει ως δόκιµος µοναχός 

στα τέλη του 19ου αιώνα. Eκεί απεβίωσε µετά από δεκαπέντε ηµέρες, στις 10 

Σεπτεµβρίου 1957, σε ηλικία εβδοµήντα οκτώ χρόνων. Kηδεύτηκε την ίδια µέρα 

στο Σταυροβούνι από τον Mητροπολίτη Kιτίου Άνθιµο, µέσα σε συνθήκες 

123. Aρχείο Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον KΓ΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947), αρ. 705. H επιστολή αυτή δηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας 

µας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 7.

124. Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα νεανικά χρόνια του Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

Λεοντίου», Eπετηρίδα Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 6(2003)238.

40



βαθύτατου πένθους και παρόντων πολλών πνευµατικών του τέκνων125.

O Aρχιµανδρίτης Φιλάρετος Kουρίτης (†1917)

Στα µέσα του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν σε περιοχές όπου ανθούσε ο 

Eλληνισµός τρεις Θεολογικές Σχολές, οι οποίες προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες 

στην Oρθόδοξη Eκκλησία και στην ελληνική παιδεία: του Πανεπιστηµίου Aθηνών 

(1837), της Xάλκης (1845) και του Σταυρού Iεροσολύµων (1855). Aπό τις Σχολές 

αυτές αποφοίτησε µεγάλος αριθµός νέων, αρκετοί από τους οποίους εντάχθηκαν 

στις τάξεις του ιερού κλήρου, µε αποτέλεσµα τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και οι 

Eκκλησίες της Eλλάδας και της Kύπρου να στελεχωθούν µε µορφωµένους 

κληρικούς και να µπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στην αποστολή τους. 

Oι πρώτοι Kύπριοι κληρικοί, που είχαν πανεπιστηµιακή µόρφωση και 
125. «Mικρόν τι µετά τό µεσονύκτιον τÉς παρελθούσης Tρίτης, àπεβίωσεν ε¨ς 

™λικίαν 79 âτ΅ν âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, öνθα πρό 

ëξηκονταετίας εrχεν àσπασθÉ τόν µοναχικόν βίον, âπίλεκτον µέλος τÉς 

\Aδελφότητος τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, ï ^Iεροµόναχος Mακάριος. ^H 

•γεία τοÜ ^Iεροµονάχου Mακαρίου εrχε προσφάτως âπιδεινωθÉ καί µετεφέρθη 

οyτος πρό δεκαπενθηµέρου, κατόπιν âπιθυµίας του, ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν 

Kαλογραι΅ν ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, ¬που αî µοναχαί παρέσχον ε¨ς αéτόν, 

µέχρι τοÜ θανάτου του, àδελφικήν περίθαλψιν καί παρηγορίαν, ε¨ς öνδειξιν τÉς 

βαθείας âκτιµήσεως καί εéγνωµοσύνης των διά τάς πολλαπλάς •πηρεσίας, τάς 

ïποίας προσέφερεν τόσον διά τήν ¥δρυσιν, ¬σον καί διά τήν âν γένει πρόοδον καί 

εéηµερίαν τÉς MονÉς των. ^H σορός τοÜ àειµνήστου Σταυροβουνιώτου µοναχοÜ 

µετεφέρθη αéθηµερόν ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Σταυροβουνίου, ¬που µέσω 

âκδηλώσεων πένθους, âκ µέρους τ΅ν µελ΅ν τÉς \Aδελφότητος καί τ΅ν συγγεν΅ν, 

âτελέσθη ™ κηδεία του, προϊσταµένου τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Kιτίου κ. 

\Aνθίµου. ^O µεταστάς âγεννήθη τό 1878* ε¨ς τό χωρίον \Aσγάτα (ΛεµεσοÜ), ε¨ς 

™λικίαν δέ ε€κοσι âτ΅ν ε¨σÉλθεν ½ς δόκιµος ε¨ς τήν •πό τόν ^Iεροµόναχον Παΐσιον 

^Iεράν Mονήν ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, ¬που παρέµεινεν âπί ëννέα µÉνας. 

\Aκολούθως µετέβη ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Σταυροβουνίου, •πό τήν σκέπην τÉς 

ïποίας διÉλθεν µοναχικόν βίον ïλοκλήρων δεκαετι΅ν. Kατά τό öτος 1923 ™ 

\Aδελφότης âκτιµ΅σα τήν βαθείαν àφοσίωσίν του πρός τά θεÖα καί τό φλογερόν 

πάθος του διά τήν πρόοδον τÉς ο¨κονοµικ΅ς δοκιµαζοµένης τότε MονÉς 

Σταυροβουνίου àπέστειλεν τοÜτον ε¨ς ^Hνωµένας Πολιτείας πρός συλλογήν 

âράνων παρά τ΅ν âκεÖ ïµογεν΅ν. ^O ^Iεροµόναχος Mακάριος παρέµεινεν âπί 

τριετίαν ε¨ς \Aµερικήν καί περιÉλθεν êπάσας τάς ëλληνικάς κοινότητας µέχρι τόν 

KαναδÄ, κατορθ΅σας νά συλλέξFη ποσόν δέκα περίπου χιλιάδων δολαρίων, τό ïποÖον 

προσεκόµισεν ε¨ς Kύπρον καί διέθεσε πρός àποπληρωµήν χρε΅ν τÉς MονÉς». Bλ. 

Eλευθερία, 12.9.1957. (*Όπως έχει αναφερθεί στο κείµενο του «Wideson» 

σηµειώνεται ως έτος γεννήσεως του Mακαρίου το έτος 1879).
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εγκαταστάθηκαν στην Kύπρο, στις αρχές της δεκαετίας του 1860, ήταν ο 

Mητροπολίτης Kυρηνείας και αργότερα Kιτίου Xρύσανθος Iωαννίδης, ο 

Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Σωφρόνιος Γ΄  και ο Mητροπολίτης Kιτίου Kυπριανός 

Oικονοµίδης126. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, στελέχωσαν την 

Kυπριακή Eκκλησία άλλοι τέσσερις κληρικοί απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών: 

ο Aρχιµανδρίτης Mακάριος Kυκκώτης, ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Kύριλλος B΄, ο 

Hγούµενος Kύκκου Γεράσιµος και ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Kύριλλος Γ΄127. Προς 

τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, παρά τις πενιχρές οικονοµικές 

δυνατότητές τους, εστάλησαν από Kύπριους Aρχιερείς και τη Mονή Kύκκου πολύ 

περισσότεροι νέοι για θεολογικές πανεπιστηµιακές σπουδές. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνεται και ο µετέπειτα Aρχιµανδρίτης Φιλάρετος Kουρίτης128.

Δεν έχουµε υπόψη µας κάποιες πληροφορίες σχετικές µε τον χρόνο 

γέννησής του , τον τόπο καταγωγής129 και τα νεανικά χρόνια του Φιλαρέτου. Tο 

όνοµά του εντοπίζεται για πρώτη φορά στον κυπριακό τύπο του έτους 1898, 

οπότε χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος από τον Kύπριο Aρχιεπισκόπο 

Kυριακουπόλεως και µετέπειτα Iορδάνου του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιο 

126. Για τους Xρύσανθο, Σωφρόνιο και Kυπριανό βλ. Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 494-495, 419-420 και 193, αντιστοίχως.

127. Για τον Mακάριο Kυκκώτη βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. 

A΄, Λευκωσία 1997, σ. 191-203. Για τον Γεράσιµο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1878-1899, Λευκωσία 1999, σ. 35-55· Tου ιδίου, 

H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1900-1911, Λευκωσία 2002, σ. 16-68. Για 

τους Kύριλλο B΄ και Kύριλλο Γ΄ βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 198 και 199, αντιστοίχως.

128. Για τη ζωή του βλ. Xρ. Aνδρέου (εκδ.), Kύπριοι συγγραφείς από την 

αρχαιότητα µέχρι σήµερα, τ. B΄, Λευκωσία 1983, σ. 547-548· Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 446. Παλαιότερα είχαµε δηµοσιεύσει δύο 

σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα για τον Φιλάρετο Kουρίτη. Bλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα,  «O Kυπριακός κλήρος και το Πατριαρχείο Iεροσολύµων», Kυπριακαί 

Σπουδαί  57-58(1993-1994)31-33· Tου ιδίου, «O Iεροδιάκονος Φιλάρετος 

Kουρίτης», Πολίτης, 17.9.2000.

129. Σε δηµοσίευµα εφηµερίδας της Λάρνακας, του έτους 1915, αναφέρεται 

αόριστα ως «ï âκ Λευκωσίας κληρικός», κάτι που για να γίνει αποδεκτό 

χρειάζεται επιπρόσθετες µαρτυρίες, αφού µπορεί να θεωρηθεί ότι καταγόταν από 

την επαρχία και όχι από την πόλη της Λευκωσίας. Bλ. Ένωσις, 27/12.3.1915. Σηµ. 

Σήµερα (2016) γνωρίζουµε ότι καταγόταν από το χωριό Γαληνή.
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Kρονίδη, όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε την ιδιαίτερή του πατρίδα130. Aκολούθως 

ανεχώρησαν µαζί για την Παλαιστίνη, όπου τον αµέσως επόµενο χρόνο ο 

Φιλάρετος γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού131. Kατά συνέπεια µπορεί 

να υποτεθεί, ότι γεννήθηκε γύρω στα 1878 και ήταν τότε ηλικίας είκοσι περίπου 

χρόνων. Aνάµεσα στους καθηγητές του στη Σχολή ήταν και δύο Kύπριοι 

αγιοταφίτες µοναχοί, οι Nικόλαος Xριστοδούλου και Kλήµης Kαρναπάς, ενώ 

συµφοιτητής του ήταν ο επίσης Kύπριος αγιοταφίτης µοναχός και µετέπειτα 

διευθυντής του Παγκυπρίου Iεροδιδασκαλείου Λάρνακος την περίοδο 1919-1922, 

Iουβενάλιος Eλευθεριάδης132.

Στο µεταξύ, το 1900, ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος απεβίωσε και ο 

Φιλάρετος αντιµετώπισε πρόβληµα συνέχισης των σπουδών του, τις δαπάνες των 

οποίων ανέλαβε τελικά η Aρχιεπισκοπή Kύπρου. Aξιοσηµείωτο είναι ότι µετά τον 

θάνατο του Σωφρονίου και για όσο διάστηµα διάρκεσε το λεγόµενο 

Aρχιεπισκοπικό Zήτηµα, η Aρχιεπισκοπή εδιοικείτο από τον γέροντα του 

Φιλαρέτου, Aρχιµανδρίτη Φιλόθεο Xριστοφίδη, προς τον οποίο ο νεαρός φοιτητής 

της θεολογίας αφιέρωσε, το 1904, ποίηµά του µε τίτλο «Eλεγείο στον 

Aρχιµανδρίτη Φιλόθεο», εκφράζοντας έτσι την ευγνωµοσύνη του133.

O Φιλάρετος επισκέφθηκε την Kύπρο το 1901134, οπότε δώρησε στον 

130. «Tό παρελθόν Σάββατον, ™ A. Σεβασµιότης ï ≠Aγιος Kυριακουπόλεως κ. 

Mελέτιος, îερουργήσας âν τ΅ ναϊδρίω τοÜ MαχαιρÄ âν Λευκωσί÷α, προεχειρίσατο 

ε¨ς ^Iεροδιάκονον τόν κ. Φιλάρετον, ¬στις àποστέλλεται •πό τÉς A. Mακαριότητος 

τοÜ \Aρχιεπισκόπου ε¨ς ^Iερουσαλήµ, ¬πως σπουδάσFη τά θεολογικά καί âπιστρέψFη 

îεροκÉρυξ». Bλ. Σάλπιγξ, 17.8.1898. Eπίσης βλ. Eυαγόρας, 18.8.1898· Nέον Έθνος, 

22/3.9.1898.

131. «TFÉ παρελθούσFη TετάρτFη àνεχώρησε διά τοÜ ΓαλλικοÜ àτµοπλοίου ε¨ς 

Bηρυτόν καί âκεÖθεν ε¨ς τήν âν ^Iεροσολύµοις ≤δραν του ï Σεβασµιώτατος 

\Aρχιεπίσκοπος Kυριακουπόλεως κ. Mελέτιος Kρονίδης.... Mετά τοÜ 

Σεβασµιωτάτου \Aρχιεπισκόπου Kυριακουπόλεως àπÉλθε καί ï παρ’ αéτοÜ 

προχειρισθείς ^Iεροδιάκονος Φιλάρετος, ¬πως âκπαιδευθFÉ, δαπάναις τÉς καθ' ™µÄς 

\AρχιεπισκοπÉς, τά θεολογικά âν τFÉ àξιολόγω ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ τοÜ ΣταυροÜ, âν 

^Iεροσολύµοις». Bλ. Eυαγόρας, 25.8.1898.

132. Για τους Nικόλαο Xριστοδούλου, Kλήµη Kαρναπά και Iουβενάλιο 

Eλευθεριάδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 301, 

166-167 και 137, αντιστοίχως.

133. Στην αφιερωµατική σηµείωση του Eλεγείου, ο Φιλάρετος αποκαλεί τον 

Φιλόθεο «σεβαστόν µοι προστάτην καί κηδεµόνα». Bλ. Πατρίς, 28/11.9.1918.

134. «\Aνεχώρησεν ε¨ς ^Iεροσόλυµα ï καθηγητής τÉς ΣχολÉς Kλήµης KαρναπÄς 

καί ï φοιτητής καί •πότροφος τÉς \AρχιεπισκοπÉς ^Iεροδιάκονος Φιλάρετος». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 25/7.9.1901. Eπίσης βλ. Eυαγόρας, 25/7.9.1901.
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Φιλόθεο το βιβλίο του Aρχιµανδρίτη και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Aθηνών 

Xρυσόστοµου Παπαδόπουλου «Περί της Aποστολικής Λειτουργίας του Aγίου 

Iακώβου». Tο βιβλίο αυτό φυλάσσεται σήµερα στη βιβλιοθήκη της Aρχιεπισκοπής 

και φέρει την ιδιόχειρη αφιέρωσή του: «T΅ σεβαστ΅ µοι Γέροντι ^Aγίω 

\Aρχιµανδρίτη Kυρίω Φιλοθέω ε¨ς \Aρχιεπισκοπήν. Φιλάρετος Διάκονος». Mερικά 

χρόνια αργότερα, το 1905, και ενώ ακόµη φοιτούσε στη Σχολή του Σταυρού, 

προτάθηκε µαζί µε τους Xαρίλαο Παπαϊωάννου και Kώστα Kωνσταντινίδη για τη 

θέση του διευθυντή της Eλληνικής Σχολής Bαρωσίων, στην οποία προτιµήθηκε 

τελικά ο Kωνσταντινίδης135. 

Kατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο Φιλάρετος εκπόνησε τη µελέτη: «H 

Oρθόδοξος Eκκλησία εν Kύπρω επί Φραγκοκρατίας», την οποία υπέβαλε, το 1906, 

ως «εναίσιµο διατριβή» στη Σχολή, ώστε να τύχει του σχετικού διπλώµατος136. Για 

τη συγγραφή της χρησιµοποίησε διάφορα κυπρολογικά συγγράµατα, καθώς και 

τις περισσότερες από τις γνωστές πηγές που αναφέρονταν στην περίοδο της 

Λατινοκρατίας, όπως τη «Xρονολογική Iστορία» του Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, τα 

«Kυπριακά» του Aθανάσιου Σακελλάριου, τις εκδόσεις του Mas Latrie και τα 

κείµενα των Λεόντιου Mαχαιρά και Γεώργιου Bουστρώνιου, που περιλαµβάνονται 

στη «Mεσαιωνική Bιβλιοθήκη» του Kωνσταντίνου Σάθα. H µελέτη αυτή εξεδόθη 

τον επόµενο χρόνο στη Λευκωσία137 και έτυχε ευµενέστατης κριτικής από τους 

135. Kώστα Kύρρη, Iστορία της Mέσης Eκπαιδεύσεως Aµµοχώστου 1191-1955, 

Λευκωσία 1967, σ. 188-189.

136. Aπό τη Σχολή αποφοίτησαν τότε έξι µαθητές. Bλ. Aνωνύµου, «Eκκλησιαστικά 

Xρονικά», Nέα Σιών 4(1906)172.

137. O πλήρης τίτλος της έκδοσης είναι: «Διακόνου Φιλαρέτου I. Kουρίτου, Δ.Θ., 

^H \Oρθόδοξος \Eκκλησία âν Kύπρω âπί Φραγκοκρατίας. (\Eναίσιµος διατριβή). 

1907. \Eκ τοÜ Tυπογραφείου τÉς “ΦωνÉς τÉς Kύπρου”».
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λόγιους της εποχής138, καθώς και από διάφορους εκκλησιαστικούς ιστορικούς, 

όπως τον Xρυσόστοµο Παπαδόπουλο, τότε Σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής 

του Σταυρού Iεροσολύµων139. Kαλύπτει ιστορικά τόσο την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας (1191-1489), όσο και αυτή της Eνετοκρατίας (1489-1571), η οποία 

εξετάζεται ως συνέχεια της προηγούµενης. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, ο 

Φιλάρετος έδωσε στη µελέτη του τίτλο στον οποίο αναφέρεται µόνο η λέξη 

Φραγκοκρατία, αφού επιχειρεί µία ενιαία ιστορική προσέγγιση για τις δύο 

περιόδους. Tο περιεχόµενό της και ο τρόπος µε τον οποίο ο συγγραφέας 

προσεγγίζει τα διάφορα θέµατα που πραγµατεύεται, αποτελούν µία σηµαντική 

µαρτυρία για το ψηλό επίπεδο διδασκαλίας των µαθηµάτων στη Σχολή του 

Σταυρού. Tελικά, η µελέτη αυτή, επανεκδόθηκε, το 1982, από τις εκδόσεις Nότη 

Kαραβία, γεγονός που συνέτεινε ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή.

O Φιλάρετος επέστρεψε στην Kύπρο τον Iούλιο του 1906, αµέσως µετά την 

138. Eνδεικτικό για την υποδοχή του βιβλίου είναι και το ακόλουθο σηµείωµα σε 

εφηµερίδα της Πάφου: «^H \Oρθόδοξος \Eκκλησία âν Kύπρω âπί Φραγκοκρατίας. 

TοιοÜτον τίτλον φέρει âναίσιµος διατριβή âξ ëκατόν ½ραίων σελίδων τοÜ 

^Iερολογιωτάτου Διακόνου καί προλύτου τÉς Θεολογίας κ. Φιλαρέτου I. Kουρίτου. 

\Eν αéτFÉ âξετάζεται µετά πολλÉς φιλοπονίας καί γνώσεως ™ µεσαιωνική îστορία 

τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας τÉς Kύπρου. ΔιαιρεÖται δέ ε¨ς τρία σηµαντικώτερα καί 

κρισιµώτερα στάδια τÉς ζωÉς τÉς KυπριακÉς \Eκκλησίας κατά τήν µεσαιωνικήν 

âποχήν. Tό πρ΅το κεφάλαιον περιλαµβάνει τούς àµυντικούς καί âπιθετικούς 

àγ΅νας αéτÉς κατά τοÜ âπεισάκτου ΛατινικοÜ κλήρου πρός περιφρούρησιν τÉς 

âκκλησιαστικÉς αéτονοµίας καί τ΅ν προνοµίων αéτÉς (1191-1260). Tό δεύτερο 

κεφάλαιον τήν ïριστικήν αéτÉς •παγωγήν •πό τήν Λατινικήν δυναστείαν καί τήν 

àπώλειαν τÉς ¨δίας àνεξαρτησίας (1260-1405) καί τό τρίτο καί τελευταÖον τήν 

öφεσιν πρός àπολύτρωσιν àπό τοÜ ΠαπικοÜ ζυγοÜ καί τάς âπιµόνους àποπείρας 

πρός ≤νωσιν µετά τÉς λοιπÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας, àπό τÉς ïποίας ™ Λατινική 

βία âχαλάρωνε καί âξέκοψε τούς âξωτερικούς δεσµούς (1405-1570). Tό öργον εrναι 

àληθ΅ς µεγάλης àξίας, τοσοÜτο µÄλλον καθόσον δέν •πάρχει ¬µοιον αéτοÜ 

âκδεδοµένον µέχρι σήµερον καί διά τοÜτο συνιστ΅µεν âκθύµως τήν àπόκτησιν καί 

àνάγνωσιν τούτου». Bλ. Aγών, 2.6.1907. Παρόµοιες κριτικές δηµοσιεύτηκαν και σε 

άλλες εφηµερίδες της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Kύπριος, 2.6.1907· Nέον Έθνος, 2/

15.6.1907· Φωνή της Kύπρου, 2/15.6.1907· Aλήθεια, 7.6.1907· Σάλπιγξ, 8.6.1907· 

Ένωσις, 16/29.6.1907.

139. H κριτική του Xρυσόστοµου Παπαδόπουλου δηµοσιεύτηκε στη Nέα Σιών του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων και αναδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Πατρίς, 29/

11.2.1909.
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ολοκλήρωση των σπουδών του140, και υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας της 

Aρχιεπισκοπής. Στον κυπριακό τύπο της εποχής έχουν εντοπιστεί αρκετά 

σηµειώµατα που αναφέρονται σε κηρύγµατά του, µεταξύ των ετών 1906 και 1907,  

στους ναούς Aγίου Iωάννη141, Tρυπιώτη142, Φανερωµένης143, Xρυσαλινιώτισσας144 και 

Aγίων Oµολογητών145 της Λευκωσίας, στον ναό του Aγίου Nικολάου 

Aµµοχώστου146, σε συλλόγους της Λευκωσίας, όπως στην «Oρθοδοξία»147, στα 

χωριά Σκυλλούρα148 και Παλαιοµέτοχο149, καθώς και σε µερικά άλλα χωριά της 

αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, κατά την περιοδεία που πραγµατοποίησε τον 

Nοέµβιο του 1906150. Aνέλαβε επίσης διάφορες αποστολές, όπως τον Mάιο του 

1907 στο χωριό Πέτρα, όπου κατάφερε να συµφιλιώσει δύο αντιµαχόµενες 

µερίδες κατοίκων151. Eπίσης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυση 

αναγνωστηρίου στο χωριό Γαληνή για την επιµόρφωση των κατοίκων της 

140. «Περατώσας τάς âν ^Iεροσολύµοις θεολογικάς σπουδάς του àφίκετο τFÉ 

ëβδοµάδ÷α ταύτFη ï •πότροφος τÉς \AρχιεπισκοπÉς îερολογιώτατος κ. Φιλάρετος. 

O≈τω ™ πόλις ™µ΅ν àποκτÄ ≤ναν öτι εéπαίδευτον κήρυκα τοÜ θείου λόγου καί 

χρηστόν κληρικόν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 15/28.7.1906. Eπίσης βλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 15.7.1906· Kύπριος, 15.7.1906· Ένωσις, 22/4.8.1906.

141. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 15/28.7.1906.

142. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/15.12.1906.

143. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 16/29.12.1906.

144. Bλ. Ένωσις, 10/23.2.1907.

145. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 5/18.5.1907.

146. Bλ. Eλευθερία, 21/3.11.1906.

147. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/30.3.1907.

148. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/10.11.1906.

149. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18/1.12.1906.

150. «^O îεροκÉρυξ τÉς \AρχιεπισκοπÉς Φιλάρετος Kουρίτης ¦ρξατο àπό τÉς 

παρελθούσης ëβδοµάδος νά περιοδεύFη καί νά κηρύττFη ε¨ς τά χωρία τÉς 

δικαιοδοσίας τÉς \AρχιεπισκοπÉς». Bλ. Kύπριος, 11.11.1906.

151. «\Eκ Πέτρας. Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν àπεστάλη •πό τÉς A.Π. τοÜ 

Mητροπολίτου Kηρυνείας ï îερολογιώτατος τÉς \AρχιεπισκοπÉς îεροκÉρυξ κ. 

Φιλάρετος, κατόπιν α¨τήσεως τ΅ν κατοίκων, πρός âξέλεγξιν τ΅ν λογαριασµ΅ν τÉς 

™µετέρας âκκλησίας, καί κανονικήν âκλογήν âπιτροπÉς τÉς âν λόγω âκκλησίας. 

Oî κάτοικοι qσαν διηρεµένοι ε¨ς δύο µερίδας, àλλ’ αî φιλάρετοι αéτοÜ συµβουλαί 

καί παραινέσεις κατέπεισαν àµφοτέρας αéτάς πρός συµφιλίωσιν âν συµπράξει καί 

ïµονοί÷α âπ’ èφελεί÷α καί àγαθ΅ τÉς \Eκκλησίας ™µ΅ν. \Eκφράζονται δέ δηµοσί÷α 

πρός αéτόν τάς àπείρους εéχαριστήσεις». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 12/25.5.1907.
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κοινότητας152.

Tην περίοδο αυτή δηµοσίευσε στον κυπριακό τύπο µερικά κείµενά του, 

κυρίως οµιλίες που εκφώνησε κατά καιρούς σε ναούς της Λευκωσίας, όπως «H 

Δόξα των Γενεθλίων του Iησού»153, «Hθική Oµιλία»154, «Oµιλία εις τους Tρεις 

Iεράρχας»155, και «Λόγος εκφωνηθείς εις την Kυριακήν της Oρθοδοξίας»156.

Nέος κληρικός και µε πολύ ενθουσιασµό για την αποστολή του, ο Φιλάρετος 

υπέβαλε, τον Mάρτιο του 1907, προς την κολοβωµένη, εξαιτίας του 

Aρχιεπισκοπικού Zητήµατος, Iερά Σύνοδο της Eκκλησίας της Kύπρου, µαζί µε δύο 

άλλους νεαρούς αποφοίτους Θεολογικών Σχολών, τους Iωάννη Παπαπορφυρίου 

και Xαρίλαο Παπαϊωάννου, υπόµνηµα λειτουργίας Iερατικής Σχολής. Ως χώρο για 

τη στέγασή της πρότειναν τα κτίρια που περιέβαλλαν τον ναό της Aγίας 

Παρασκευής, ο οποίος βρισκόταν λίγο έξω από τη Λευκωσία, όπου και θα διέµεναν 

οι µαθητές. Σύµφωνα µε όσα σηµείωναν, το ύψος των δαπανών για τη λειτουργία 

της Σχολής θα ανερχόταν στις τριακόσιες έως τετρακόσιες λίρες και θα 

καλυπτόταν από τα εκκλησιαστικά ταµεία και από όσους πολίτες επιθυµούσαν να 

συµβάλουν στην ανύψωση του µορφωτικού και πνευµατικού επιπέδου του 

κλήρου. Στο υπόµνηµα αναφερόταν επίσης ότι η φοίτηση θα ήταν δωρεάν και θα 

διαρκούσε τρία έτη, όσοι δε θα εγγράφονταν στη Σχολή θα αναλάµβαναν τη 

152. «TFÉ âνεργεί÷α τοÜ îερολογιωτάτου κ. Φιλαρέτου I. Kουρίτου, συνεστήθη âν 

ΓαληνFÉ àναγνωστήριον, âξελέγη δέ καί διαχειριστική âπιτροπεία συγκειµένη âκ 

τ΅ν κ.κ. M. Xριστοδούλου, Π. Γαληνίου καί Γ. Παπαδοπούλου». Bλ. Φωνή της 

Kύπρου, 4/17.8.1907.

153. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 23/5.1.1907.

154. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18/1.12.1906, 25/8.12.1906.

155. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/2.3.1907, 24/9.3.1907.

156. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/30.3.1907, 24/6.4.1907.
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δέσµευση να ιερωθούν, µετά την αποφοίτησή τους157.

Oι συνθήκες, όµως, που επικρατούσαν την περίοδο αυτή στην Eκκλησία της 

Kύπρου ήταν εξαιρετικά δύσκολες, εξαιτίας της διαµάχης των αντιπάλων 

παρατάξεων που είχαν συσπειρωθεί γύρω από τους δύο υποψήφιους για τον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο Mητροπολίτες Kιτίου Kύριλλο Παπαδόπουλο και Kυρηνείας 

Kύριλλο Bασιλείου. Για τον λόγο αυτό η προσπάθεια ίδρυσης Iερατικής Σχολής 

ναυάγησε, παρά το γεγονός ότι η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από την Iερά 

Σύνοδο. Aκολούθως, τον Nοέµβριο του 1907, ο Φιλάρετος ανεχώρησε για την 

Aθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του στη θεολογία, µε δαπάνες της Iεράς 

Mονής Mαχαιρά158. Φαίνεται, όµως, ότι συνάντησε κάποιες δυσκολίες, µε 

αποτέλεσµα να επιστρέψει στην Kύπρο, όπου συνέχισε να υπηρετεί ως 

ιεροκήρυκας της Aρχιεπισκοπής159. Tότε δηµοσίευσε την οµιλία µε τίτλο «Λόγος 

εγκωµιαστικός εις τους Tρεις Iεράρχας», την οποία εκφώνησε στις 30 Iανουαρίου 

1908, στο Παγκύπριο Γυµνάσιο µε την ευκαιρία της γιορτής των ελληνικών 

γραµµάτων160.

Tελικά, στα τέλη του 1908, προφανώς λόγω των τραγικών καταστάσεων 

στις οποίες είχε οδηγηθεί η Kυπριακή Eκκλησία εξαιτίας του Aρχιεπισκοπικού 

157. «Oî παρ’ ™µÖν κήρυκες τοÜ θείου λόγου îερολογιώτατος κ. Φιλάρετος καί κ.κ. 

Παπαπορφυρίου καί Παπαϊωάννου •πέβαλον πρός τήν ^Iεράν Σύνοδον δι’ 

•ποµνήµατος σχέδιον •πέρ îδρύσεως ^IερατικÉς ΣχολÉς âν Λευκωσί÷α, 

•ποδεικνύοντες ½ς κατάλληλον πρός τόν σκοπόν τοÜτον ο€κηµα τήν ^Aγίαν 

Παρασκευήν. ^H ^Iερά Σύνοδος συνελθοÜσα καί διασκεφθεÖσα âπί τοÜ •ποµνήµατος 

âνέκρινε τήν πρωτοβουλίαν τ΅ν ρηθέντων κυρίων καί àπεφάσισεν, ¬πως δι’ 

âγκυκλίου αéτÉς ζητήσFη καί τήν •ποστήριξιν πάντων τ΅ν ποθούντων τήν 

àνύψωσιν καί διάπλασιν τοÜ ™µετέρου κλήρου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 17/

30.3.1907. Eπίσης βλ. «Eκκλησία Kύπρου», Eκκλησιαστική Aλήθεια 

(Kωνσταντινουπόλεως) 31(1907)230-231· Eλευθερία, 17/30.3.1907· Ένωσις, 24/

6.4.1907· Aγών, 17.11.1907, 24.11.1907. Eκτενέστερα για την προσπάθεια αυτή 

για ίδρυση Iερατικής Σχολής στην Kύπρο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H µόφωση του 

κυπριακού κλήρου και η Iερατική Σχολή “Aπόστολος Bαρνάβας”», στον τόµο: 

Iερατικής Σχολής «Aπόστολος Bαρνάβας», Yψίστου Kλήσις, Λευκωσία 2003, σ. 

15-16.

158. «^O σεµνοπρεπής ^Iεροµόναχος κ. Φιλάρετος µετέβη προχθές ε¨ς \Aθήνας 

δαπάνFη τÉς ^IερÄς MονÉς MαχαιρÄ, ¥να σπουδάσFη τήν θεολογίαν». Bλ. Ένωσις, 10/

23.11.1907. Eπίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 10/23.11.1907.

159. Για παράδειγµα, κήρυξε τότε στον ναό του Mετοχίου του Mαχαιρά και στον 

ναό του Aγίου Iωάννη στη Λευκωσία. Bλ. Πατρίς, 9/22.10.1908 και 18/31.12.1908, 

αντιστοίχως.

160.  Βλ. Πατρίς, 31/13.2.1908, 7/20.2.1908.
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Zητήµατος και της εµπλοκής του προστάτη του, Aρχιµανδρίτη Φιλοθέου, σε 

αυτό161, ο Φιλάρετος εγκαταστάθηκε στην Aθήνα, όπου υπηρέτησε στον ναό των 

Tριών Iεραρχών ως διάκονος και ιεροκήρυκας, ενώ ταυτόχρονα γράφτηκε και στη 

Nοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της πόλης162. Στην Kύπρο επέστρεψε, για µικρό 

χρονικό διάστηµα, το καλοκαίρι του επόµενου έτους163, καθώς και του 1911164, 

οπότε κήρυξε σε µερικούς ναούς της Λευκωσίας και δηµοσίευσε στο περιοδικό 

«Xριστιανός» τις µελέτες του «H γλώσσα» και «O αγιασµός των οικοδοµών»165. 

Στη συνέχεια, ζήτησε από τον τότε Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο B΄, µε επιστολή του 

ηµεροµηνίας 12 Iανουαρίου 1912, απολυτήριο από την Eκκλησία της Kύπρου, 

ώστε να µπορέσει να ενταχθεί στον κλήρο της Eκκλησίας της Eλλάδας166. Aπό τη 

Nοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών αποφοίτησε το 1913167. Στη συνέχεια, σε 

άγνωστο χρόνο, χειροτονήθηκε ιεροµόναχος και, τον Φεβρουάριο του 1915, 

προχειρίστηκε σε Aρχιµανδρίτη και µετέβη στη Pόδο όπου υπηρέτησε για µικρό 

161. O Φιλόθεος εγκατέλειψε τότε την Aρχιεπισκοπή, που αποτέλεσε χώρο 

διαµάχης των δύο αντιπάλων, και κατέφυγε στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου. 

Για την υπόθεση αυτή Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 133-134.

162. «\Eνεγράφη ε¨ς τήν Nοµικήν Σχολήν \Aθην΅ν ï îερολογιώτατος 

^Iεροδιάκονος κ. Φιλάρετος I. Kουρίτης καί χάριν τÉς âπιστήµης αéτÉς καί χάριν, 

κυρίως, τÉς \Eκκλησίας τÉς πατρίδος ™µ΅ν». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 29/

12.12.1908. Eπίσης βλ. Πατρίς, 4/17.12.1908.

163. «Σήµερον καί αûριον Kυριακήν ôγει τήν âτησίαν αéτοÜ πανήγυριν ï παρά τόν 

ΠεδιαÖον ποταµόν φερώνυµος ναός \Iωάννου τοÜ Προδρόµου. Kατά τήν θείαν 

λειτουργίαν τÉς σήµερον θά κηρύξFη τόν λόγον τοÜ ΘεοÜ ï îερολογιώτατος 

îεροκÉρυξ κ. Φιλάρετος Kουρίτης». Bλ. Eλευθερία, 29/11.9.1909.

164. «^H κατά τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν γενοµένη âν τ΅ àρχιεπισκοπικ΅ να΅ 

âνώπιον πυκνοÜ âκκλησιάσµατος ïµιλία •πό τοÜ îερολογιωτάτου îεροκήρυκος κ. 

Φιλαρέτου qτο ε¨ς ôκρον âποικοδοµητική καί λίαν ε¨ς τάς παρούσας περιστάσεις 

êρµόζουσα». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 22/4.8.1911.

165. Bλ. O Xριστιανός 1(1911)113-114 και 263-264 αντιστοίχως.

166. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄. 

(1909-1916) Bιβλίον MB΄. Mέρος B΄, αρ. 189. H σχετική επιστολή δηµοσιεύεται 

στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 8.

167. «^O âν τ΅ να΅ Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν διάκονος Φιλάρετος Kουρίτης, ï διδάσκων âν 

τοÖς ναοÖς τ΅ν \Aθην΅ν àπό τετραετίας µετά πολλÉς εéφραδείας καί µοναδικÉς 

âπιτυχίας τόν θεÖον λόγον, âξησφάλισεν àπό τοÜ παρελθόντος Σαββάτου καί 

δίπλωµα ëτέρας âπιστήµης τÉς NοµικÉς ΣχολÉς τοÜ KαποδιστριακοÜ 

Πανεπιστηµίου». Bλ. Ένωσις, 5/18.7.1913. Eπίσης βλ. Πατρίς, 18/31.7.1913.
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χρονικό διάστηµα ως καθηγητής στο εκεί Γυµνάσιο και γραµµατέας της 

Mητρόπολης Pόδου168. Aπελάθηκε, όµως, από το ιταλικό καθεστώς κατοχής των 

Δωδεκανήσων, οπότε, στις αρχές του 1916, µετέβη στην Aµερική, όπου ανέλαβε 

ιερατικώς προϊστάµενος της ελληνικής κοινότητας της πόλης Mιλβώκ169. 

Δυστυχώς, κατά την εκεί ολιγόµηνη παραµονή του προσεβλήθη από φυµατίωση 

και για τον λόγο αυτό επέστρεψε στην Eλλάδα, όπου και νοσηλεύτηκε στο 

Φθισιατρείο «Σωτηρία» των Aθηνών. Aπεβίωσε τρεις µήνες µετά την εισαγωγή του 

στο Φθισιατρείο, τον Nοέµβριο του 1917170.

EΓΓPAΦA KAI ΔHMOΣIEYMATA

1

T΅ \Eντίµω κ. \Aρχιαστυνόµω Kύπρου.

Kύριε,

\Eκ Λουρουτζίνας ï âφηµέριος τοÜ χωρίου µÄς γράφει, ¬τι ï Xότζιας, ¬στις 

διδάσκει τούς αéτόθι çθωµανόπαιδας προσπαθεÖ µέ κάθε µέσον νά âµφυτεύσFη ε¨ς 

τούς âκεÖ çθωµανούς καί ¨δίως ε¨ς τούς çθωµανόπαιδας τοÜ σχολείου τό µÖσος 

âναντίον παντός XριστιανικοÜ. Δι’ αéτό πολύ συχνά οî çθωµανόπαιδες •βρίζουν τάς 

γυναÖκας καί τά παιδιά τ΅ν Xριστιαν΅ν καί εrναι κίνδυνος νά προκληθοÜν 

168. «Mετ’ εéχαριστήσεως πληροφορήθηµεν, ¬τι ï âκ Λευκωσίας σεµνός κληρικός 

κ. Φιλάρετος Kουρίτης, ï âν τ΅ \Eθνικ΅ Πανεπιστηµίω περατ΅σας àρτίως τάς 

σπουδάς του âν τFÉ θεολογί÷α καί ταÖς νοµικαÖς âπιστήµαις, προαχθείς ε¨ς 

\Aρχιµανδρίτην, διωρίσθη καθηγητής τ΅ν âπιστηµ΅ν τούτων âν τ΅ Γυµνασίω τÉς 

Pόδου». Bλ. Ένωσις, 27/12.3.1915.

169. «^O τέως καθηγητής καί γραµµατεύς τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως Pόδου 

\Aρχιµανδρίτης Φιλάρετος Kουρίτης Kύπριος, διωρίσθη •πό τÉς ^IερÄς Συνόδου 

τÉς ^Eλλάδος âφηµέριος καί προϊστάµενος τÉς âν Mιλβώκ τÉς \AµερικÉς 

ëλληνικÉς κοινότητος». Bλ. Πατρίς, 27/9.2.1916. Eπίσης βλ. Kήρυξ, 5.2.1916. H 

απέλασή του από τους Iταλούς αναφέρεται σε νεκρολογία του, που 

αναδηµοσιεύεται αµέσως πιο κάτω.

170. «\Eκ τ΅ν “Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν” τÉς 30Éς Nοεµβρίου πληροφορούµεθα, ¬τι τήν 

3ην Nοεµβρίου àπέθανεν âν τ΅ Φθισιατρείω “Σωτηρία” \Aθην΅ν µετά τρίµηνον âν 

αéτ΅ νοσηλείαν ï âκ Kύπρου \Aρχιµανδρίτης καί îεροκÉρυξ Φιλάρετος Kουρίτης. 

oHτο διπλωµατοÜχος τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ ΣταυροÜ καί διδάκτωρ τÉς 

νοµικÉς, •πηρέτησεν ½ς διάκονος καί îεροκÉρυξ âν \AθÉναις, ½ς καθηγητής τ΅ν 

îερ΅ν âν τ΅ Γυµνασίω Pόδου  καί àρχιγραµµατεύς τÉς âκεÖ Mητροπόλεως, 

àπελαθείς δ’ âκεÖθεν •πό τ΅ν \Iταλ΅ν, διωρίσθη •πό τÉς ^IερÄς Συνόδου ^Eλλάδος 

½ς πνευµατικός προϊστάµενος àµερικανικÉς τινος κοινότητος. \Aλλ’ âν \AµερικFÉ, 

προσβληθείς •πό τÉς βροτολοιγοÜ νόσου âπανÉλθεν ε¨ς \Aθήνας, ¬που 

âτελεύτησεν». Bλ. Πατρίς, 18/31.1.1917.
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µεγαλύτερα καί àπευκταÖα.

^H παράκλησίς µας εrναι, ¬πως δοθ΅σιν διαταγαί ε¨ς τόν êρµόδιον 

àστυνόµον, ε¨ς οy τήν δικαιοδοσίαν •πάγεται τό χωρίον, καί âπιστήσFη τήν 

προσοχήν τοÜ Xότζια τούτου νά περιορισθFÉ ε¨ς τά âν τ΅ σχολείω καθήκοντά του 

καί νά µή προκαλFÉ πάθη, µίση καί φιλονικείας µεταξύ τ΅ν δύο στοιχείων 

çθωµαν΅ν καί Xριστιαν΅ν.

\AρχιεπισκοπFÉ, τFÉ 19Fη Mαΐου 1924.

Mετά πάσης τιµÉς âν Xριστ΅ εéχέτης

^O K(ύπρου) K(ύριλλος)

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον MΣT΄,  Mέρος A΄, àρ. 191.

2
The office of the Chief Commandant of Police No. 28/24

Cyprus, 27th May, 1924.

Sir,

With reference to your letter of the 19th May, 1924, complaining against the 

Hodga of Louroudjina for inspiring hate to the Moslem pupils against the Christians 

of Louroudjina, I have the honour to inform you that necessary instructions have 

been given and now the Greeks and Turks of Louroudjina are on good terms.

I have the honour to be, Sir, Your obedient Servant

(^Yπογραφή)

Chief Commandant of Police.

To his Beatitude the Archbishop of Cyprus.

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον MΣT΄, Mέρος A΄, àρ. 192.

3

Λεµεσός, 27.11.18

Mακαριώτατε,

Παρακαλ΅ τήν ^Yµετέρα Mακαριότητα νά µοί âπιτρέψFη ¬πως àναφέρω AéτFÉ 

περί µιÄς θανατικÉς καταδίκης ëνός νέου âφήβου ™λικίας 16 âτ΅ν çνόµατι Λούκα 

\Eρωτοκρίτου, ¬στις κατά τήν âµήν γνώµην εrναι àθ΅ος καί εrναι κρÖµα νά 

àπαγχονισθFÉ àδίκως ≤ν τέτοιο παιδί, προικισµένο µέ τόσα λαµπρά χαρίσµατα. Xάριν 

τοÜ θριάµβου τÉς δικαιοσύνης καί πρός àποσόβησιν µιÄς τοιαύτης àδίκου 

καταδίκης âθεώρησα âπιβεβληµένον καθÉκον νά κοινοποιήσω τό öρεισµα τÉς 

πεποιθήσεως τÉς àντιλήψεώς µου περί τÉς àθωότητός του, τό ïποÖο κατά µέγα 

µέρος çφείλεται ε¨ς τάς âπί 15 ™µέρας συνεχεÖς âξοµολογήσεις, τάς ïποίας τοÜ 

âζήτουν διά νά µάθω τήν àλήθειαν καί νά τόν ïδηγήσω πρός µετάνοιαν δι’ 
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âλάφρυνσιν τοÜ •ποτιθεµένου âγκλήµατός του. Διά µυρίων âπιχειρηµάτων 

προεκάλεσα τήν παραδοχήν τοÜ âγκλήµατος âκ µέρους του, πάντοτε δέ âλάµβανον 

τήν àπάντησίν του, ¬τι εrναι àθ΅ος καί παρακαλεÖ µάλιστα τόν Θεόν νά συγχωρήσFη 

τούς âχθρούς του διά τήν ôδικον συκοφαντίαν, ≤νεκεν τÉς ïποίας κατεδικάσθη ε¨ς 

θάνατον. Παρακαλ΅ τήν ^Yµετέρα Mακαριότητα νά σηµειώσFη ¬τι σέ παρόµοιες 

περιστάσεις âξοµολογήσεων πάντοτε οî κατάδικοι µοί ¦νοιγον τελείως τήν καρδίαν 

των καί παραδέχοντο τό öγκληµά των καί µέ παρακαλοÜσαν κλαίοντες νά εûχοµαι 

καί âγώ ε¨ς τόν Θεόν νά συγχωρέσFη τό êµάρτηµά των, εrναι δέ ™ µόνη φορά καθ’ 

≥ν µετά τόσης ε¨λικρινείας àκούω âκ µέρους τοÜ καταδίκου νά διακηρύττFη µέ τόν 

κατηγορηµατικώτατον τρόπον τήν àθωότητά του, τήν ïποία âπίστωσα µετά 

πεποιθήσεως, ùχι µόνον âγώ àλλά καί πάντες οî γνωρίσαντες αéτόν. \Eκ τ΅ν 

âξοµολογήσεών του καί πολλ΅ν ôλλων âσχηµάτισα τήν ¨δέαν ¬τι εrναι âντελ΅ς 

àθ΅ος καί τό διακηρύττω âντονώτατα ôνευ τÉς âλαχίστης àµφιβολίας. Aî 

πληροφορίαι τάς ïποίας öχω àπό τό χωριό του διά τό äθικόν του µέρος εrναι κάτι 

περισσότερον àπό ôρισται, οéδέποτε öλειψεν àπό τήν âκκλησίαν, öχει βιβλία 

θρησκευτικά σπίτι του, τά ïποÖα διαβάζει καθ’ ™µέρα, öκαµνε δέ καί τόν ψάλτην 

ε¨ς τήν âκκλησίαν τοÜ χωριοÜ του. ‰Eχει µεγάλην κλίσιν ε¨ς τά θρησκευτικά, 

χάριν τ΅ν ïποίων àψηφεÖ ¬λα τά γήϊνα, ε¨ς τάς παρηγορίας µου  διά τόν προσεχÉ 

του àπαγχονισµόν, ¬στις ïρίσθη τήν µεταπροσεχÉ Tρίτην, µοί àπαντοÜσε 

ψυχραιµότατα, ¬τι, «Πάτερ µου δέν µέ φοβίζει καθόλου ï θάνατος âνόσω öχω τήν 

συνείδησίν µου âλαφράν, ¬τι εrµαι àθ΅ος, τό γνωρίζω ¬τι µετά τόν ïρισµόν τÉς 

™µέρας τÉς âκτελέσεως τÉς καταδίκης µου δέν •πάρχει πλέον καµµία âλπίς καί 

δέν öχω παρά νά περιµένω τήν ™µέραν τÉς âκτελέσεως διά τήν ïποίαν δέν 

àνησυχ΅, διότι θά •πάγω ε¨ς τόν ôλλον κόσµον ½ς µάρτυς, ε€θε δέ νά µή 

πληρώσουν êδρ΅ς οî âχθροί µου τό βάρος τÉς êµαρτίας, τήν ïποίαν àπέκτησαν διά 

τÉς àδίκου συκοφαντίας των». Erναι àξιοθαύµαστος, Mακαριώτατε, διά τήν 

ψυχραιµίαν του καί àξιοζήλευτο ποίµνιον τÉς XριστιανικÉς θρησκείας µας. Θά 

εrναι µέγα àδίκηµα âκ µέρους τ΅ν καταδικασάντων αéτόν ε¨ς θάνατον, âάν δέν 

τροποποιήσουν âλαφρύτερον τήν ποινήν του, τήν ïποίαν äµποροÜν νά συσχετίσουν 

µέ τά τελευταÖα γεγονότα, πού àληθ΅ς qσαν χαρµόσυνα δι’ ¬λον τόν κόσµον, 

προπαντός δέ διά τήν σεβαστήν µας Kυβέρνησιν.

\Eλπίζω ¬τι ™ âπιτυχία τÉς âφαρµογÉς τοÜ δικαίου, τήν ïποίαν ™ ^Yµετέρα 

Mακαριότης γνωρίζει τόσον àποτελεσµατικ΅ς νά διαχειρίζεται, ¬τι θά θριαµβεύσFη 

καί πάλιν ε¨ς τήν δικαίαν αéτήν περίστασιν.

Διατελ΅ τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος ¬λως •µέτερον πνευµατικόν τέκνον.

^Iεζεκιήλ Xριστοφίδης

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον MΣT΄, àρ. 11.

4
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Πρός τήν àξιότιµον Διεύθυνσιν τοÜ Nοσοκοµείου EéαγγελισµοÜ.

E¨ς \Aθήνας.

Kοµιστής τÉς παρούσης ™µ΅ν τυγχάνει ï Πανοσιώτατος ^Iεροµόναχος 

^Iεζεκιήλ O¨κονόµος ^Aγίας Nάπας ΛεµεσοÜ âπί πολλά öτη, εéδοκίµως 

âφηµερεύσας âν τFÉ âνορί÷α ταύτFη καί àξιολόγως παρασχών •πηρεσίας ε¨ς τήν 

κοινότητα. ‰Hδη πάσχων öρχεται ε¨ς \Aθήνας πρός θεραπείαν. Δι’ ¬ καί 

παρακαλοÜµεν, ¬πως παρασχεθFÉ ε¨ς αéτόν âν τ΅ •πό τήν φιλάνθρωπον µέριµναν 

•µ΅ν Nοσοκοµείω ™ πρέπουσα νοσηλεία καί περίθαλψις καί  πÄσα ôλλη εéκολία 

καθ’ ¬σον δυστυχ΅ς τυγχάνει ôπορος. \Eπί πÄσι τούτοις âκφράζοντες εéχαριστίας 

âπιδαψιλεύοµεν τάς εéλογίας τÉς \Eκκλησίας καί διατελοÜµεν µετά πάσης τιµÉς, 

\Εν Xριστ΅ εéχέτης.

^O Kύπρου Kύριλλος.

\Aρχιεπισκοπή Kύπρου, τFÉ 20FÉ Mαΐου 1929.

\ΑρχεÖο ^ΙερÄς \ΑρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \ΑρχεÖον \Αρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

(1916-1933). Bιβλίον Λ΄, αρ. 269. 

5

^O Πάτερ Mακάριος ï Ξεχρεωτής 

TοÜ Wideson

\Eγεννήθηκε στό χωριό. Στήν \Aσγάτα τÉς ΛεµεσοÜ τήν 1 Aéγούστου 1879, 

¬που öζησεν âπί δεκαεννέα öτη. Erχε àπό παιδικÉς ™λικίας κλίσιν ε¨ς τόν 

µοναχικόν βίον. Kάποτε ï νÜν ^Hγούµενος Σταυροβουνίου Bαρνάβας καί ï àδελφός 

του ΠαπÄ Γρηγόρης - ≤νας τύπος öχων ¬λα τά χαρακτηριστικά ëνός Tολστόη - 

εrχαν πάει στήν \Aσγάτα ¬που âλειτούργει ï Mητροπολίτης Kιτίου Kύριλλος διά 

νά χειροτονηθFÉ ï Γρηγόρης ε¨ς λειτουργόν. ^O Kύριλλος öµεινε στό σπίτι τοÜ 

πατρός Mακαρίου καί οî µοναχοί ε¨ς τοÜ θείου του. E¨ς τόν Mακάριον àπό τότε 

âµπÉκεν ™ µανία νά γίνFη µοναχός. Mετά ≤ν öτος µετέβαινεν ½ς δόκιµος µοναχός 

ε¨ς τήν Mονήν ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου. ‰Eµεινεν âκεÖ âπί 9 µÉνας. TοÜ 

àνάδοξε ≈στερα καί öφυγε. \EπÉγε στό Σταυροβούνι καί àπό 20 χρόνων öγινε 

δόκιµος µοναχός στό ΣταυροβοÜνι.

Tό 1902 προήχθη ε¨ς µοναχόν καί τό 1905 öγινε λειτουργός. ^Ως µοναχός 

Σταυροβουνίου ε¨ργάσθη âπί πέντε öτη ½ς γεωργός - κηπουρός, ≈στερα, ¬ταν 

âχειροτονήθη, öγινε βοηθός ζωγράφος. ^O Mεταξάκης τόν ηéνόει πολύ καί τόν 

öπαιρνεν ε¨ς τάς âκκλησιαστικάς του περιοδείας. Tό 1911 τόν öστελλεν ε¨ς τόν 

Mεσαποταµόν, ¬που θά ¦ρχιζεν ≤να àπό τά πολλά öργα πού àφÉκε τό àνεξίτηλο 

πέρασµα τοÜ Mεγάλου KληρικοÜ στόν τόπο µας. \EκεÖ âγνωρίσαµε γιά πρώτη φορά 

τόν «Πάτερ Mακάριον». ‰Eτσι τόν âφώναζαν ¬λοι. Tόν η≈ραµε νά καλλιεργFÉ τούς 

κήπους καί µαζί του διευθύναµε τό ξενοδοχεÖο τοÜ Mέσα ΠοταµοÜ τόν πρ΅το 

χρόνο τÉς îδρύσεώς του. Erχε τότε προσέλθει àρκετός κόσµος καί γυναÖκες καί 

δεσποινίδες üµορφες καί àφράτες. ^O «Πάτερ Mακάριος» ¦ρχισε νά στενοχωρÉται. 
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Mοναχός αéτός ¦θελε νά ζFÉ µονάχος σάν καί πρ΅τα. Tί âγύρευαν ¬λες âκεÖνες οî 

γυναÖκες στόν Mεσαποταµό; ≠Oλα âκεÖνα τά δαιµόνια τί âγύρευαν; ¬λα âκεÖνα τά 

δαιµόνια στό µοναστÉρι τοÜ Προδρόµου πάνω στό βουνό; oHσαν οî Πρόδροµοι τοÜ 

âκφυλισµοÜ τÉς γαλήνης τοÜ âρηµικοÜ MεσαποταµοÜ;

^O «Πάτερ Mακάριος» ¦θελε νά γυρίσFη στό µοναστÉρι του στήν κορφή τοÜ 

Σταυροβουνίου. Tίποτε δέν µποροÜσε νά τόν συγκρατήσFη ôλλο àπό τήν σιδερένια 

θέληση τοÜ Mεταξάκη. Σάν νά τόν àκοÜµε àκόµα νά λέγFη µέ τήν βροντερήν φωνήν 

του: «Πάτερ Mακάριε θά µείνης âδ΅ µέχρις ¬του σοÜ π΅ âγώ νά π÷Äς στόν Σταυρό». 

Oî τρεÖς âν Kαµίνω παÖδες θά •πέφεραν çλιγώτερα βασανιστήρια àπό τόν «Πάτερ 

Mακάριο». TοÜ âσφηνώθηκε στό µυαλό νά φύγFη àπό τό Mεσαποταµό. \Eσπάζαµε τό 

νοÜν µας νά βροÜµε τήν α¨τία. \Aδύνατον. ^H περιέργειά µας εrχε φθάσει στό 

κατακόρυφο. \Eπί τέλους µιά µέρα ≤να àπόγευµα ï «Πάτερ Mακάριος» σάν 

περπατούσαµε µοναχοί κάτω àπό τά πεÜκα àνοίχθηκε καί µοί âξωµολογήθη: «\Eν νά 

µÄς κολάσFη ï Δεσπότης µέ οûλους τούτους τούς γέναικους πού µÄς âκουβάλησε 

δά πάνω!»

Δέν µπορέσαµε νά µή ξεσπάσουµε σέ àκράτητο γέλωτα. Oî γέναικοι λοιπόν, 

™ θέα των θά âκόλαζον τήν àγαθήν ψυχήν τοÜ àγαθωτάτου µοναχοÜ. Erχεν, ½ς 

µοναχός τοÜ Σταυροβουνίου, àποστροφήν ε¨ς τήν κρεωφαγίαν. oHτο φυσικόν νά 

àποστρέφεται καί τήν θέαν τ΅ν γυναικείων σαρκ΅ν. Σιγά σιγά ¬µως ï πανδαµάτωρ 

χρόνος âδάµασε τήν µονοµανίαν τοÜ Πατρός Mακαρίου, ¬στις âσυνήθισε νά τρώγFη 

καί κρέας καί νά βλέπFη καί τάς γυναικείας σάρκας καί öµεινε στόν Mεσαποταµό 

γιά νά φύγFη τό 1916 καί νά âπιστρέψFη στό àγαπηµένο του µοναστÉρι. \Eβλεπόµεθα 

àπό καιροÜ ε¨ς καιρόν καί µαζί âφέρναµε στίς συνοµιλίες µας τίς σκηνές τÉς 

διαµονÉς µας στόν Mεσαποταµό. ≠Yστερα àπό χρόνια ï «Πάτερ Mακάριος» öφευγε 

γιά τήν \Aµερική γιά νά ξεχρεώσFη τό µοναστÉρι του. M’ àποχαιρέτησε κι’ öφυγε. 

Π΅ς θά τά κατάφερνε στόν νέο κόσµο ï êπλοϊκός αéτός λευΐτης; Tά γράµµατά του 

qσαν πολύ çλίγα. Ξένη γλ΅σσα κουκοÜτσι. Kαί ¬µως âπήγαινε µέ «τήν εéχή τοÜ 

ΘεοÜ» βέβαιος ¬τι ï σκοπός τοÜ ταξειδίου του qτο âκ τ΅ν προτέρων 

âξησφαλισµένος. ‰Eφευγε γιά νά ξεχρεώσFη τόν Σταυρό πού χρόνοι κακοί 

âπεδείνωσαν τήν ο¨κονοµική του κατάστασι. Kαί öφυγε •πό τάς εéλογίας τ΅ν 

àδελφ΅ν µοναχ΅ν τÉς MονÉς του µέ τόν πόθο, πόθο εéσεβοÜς κληρικοÜ, νά στήσFη 

τό µοναστÉρι σέ ο¨κονοµικό βράχο γερό, χωρίς νά µποροÜν νά τό συντρίψουν οî 

κακοί ôνεµοι τ΅ν χρε΅ν καί νά τό παρασύρουν στό χάος πού τό περίµενε καί ποÜ 

qτο βέβαιον.

‰Eφυγε. \Eµάνθανα ¬τι διενήργει âράνους στήν \Aµερική. ≠Yστερα àπό δυό 

χρόνια àντίκρυζα στήν παραλία µας ≤να gentleman îερέα µέ κολλάρον, µαλλιά 

κοµµένα, âπανωφόρι µαÜρο, βαλίτζες πέτσενες, fountain pen - πού µοÜ τήν âχάρισε 

- παπούτσια àµερικάνικα καί κατενθουσιασµένο.

«Πάτερ Mακάριε!  \Eσύ!  Kαλ΅ς œρισες». Tόν προσκάλεσα σπίτι µου. TοÜ 

âξέφρασα τόν θαυµασµό µου, τήν χαρά µου, τόν âνθουσιασµό µου πού τόν 
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âπανέβλεπα. Kαί π΅ς τόν âπανέβλεπα; ΠοÜ ï πατήρ Mακάριος τÉς âποχÉς τοÜ 

MεσαποταµοÜ! Erχε γίνει νέος âξωτερικ΅ς ôνθρωπος. \Eσωτερικ΅ς ¬µως wτο ï 

«Πάτερ Mακάριος». ^O €διος, ï àπαράλλακτος. ^O πολιτισµός τÉς Δύσεως καί τοÜ 

Nέου Kόσµου δέν τοÜ εrχαν διαφθείρFη τήν χριστιανικήν àγαθότητά του, τήν 

àπέραντον καλωσύνην του, τά ¦θη του, τά öθιµά του. \Eκαθήσαµε καί àφοÜ τόν 

παρεκάλεσα νά µοÜ διηγηθFÉ τά τοÜ ταξειδίου του âδέχθη νά µοÜ τά àφηγηθFÉ. Kαί 

¦δη τά παρουσιάζω ¬πως µοÜ τά εrπε. \Aξίζει, àξίζει νά τά µάθετε καί σεÖς.

«Tό µοναστÉρι µας qτο βαρυµένον µέ χρέος λ. 1882.9.0 çφειλόµενον ε¨ς 

διαφόρους πιστωτάς, καί προερχόµενον àπό βελτιώσεις τοÜ κτιρίου τÉς MονÉς, 

àνέγερσιν νέων δωµατίων καί κατασκευήν τÉς êµαξιτοÜ àπό τÉς ïδοÜ Λευκωσίας - 

ΛεµεσοÜ παρά τόν Kόρνον, µέχρι τÉς MονÉς âπί τÉς κορυφÉς τοÜ Σταυροβουνίου. 

Tά δάνεια συνήψαµεν πρό τοÜ πολέµου καί ï τόκος µÄς öτρωγε· τά öσοδά µας 

âπÉγαν πίσω. Δέν µπορούσαµε οûτε τούς τόκους νά πληρώνουµε. E€χαµε σχεδόν 

φθάσει στό àπροχώρητο. Tέλος πάντων, κοινFÉ γνώµFη τ΅ν Πατέρων καί τFÉ 

•ποδείξει τοÜ ^Hγουµένου Πατρός Bαρνάβα àπεφασίσθη νά διενεργήσωµεν âράνους 

πρός σωτηρίαν τÉς MονÉς âν \AµερικFÉ µεταξύ τ΅ν Kυπρίων καί τ΅ν λοιπ΅ν 

àδελφ΅ν ^Eλλήνων. ^O κλÉρος öλαχεν âπ’ âµέ καί τήν 1 \Iουνίου τοÜ 1923 

àνεχώρουν δι’ \Aµερικήν µέσον A¨γύπτου. \Aπό τήν A€γυπτον öφυγα µέ φορτηγόν 

¨ταλικόν διά τήν Kατάνην τÉς \Iταλίας. Tό àτµόπλοιον qτο àκάθαρτον καί öφερεν 

¨θαγενεÖς âκ Tριπολίτιδος. Tό πλήρωµα καί εxς \Iταλός στρατιωτικός µέ 

âπεριποιήθησαν ¬µως καί öτσι τό ταξειδάκι µου αéτό qταν πολύ - πολύ εéχάριστο. 

\Aπό τήν Kατάνην öφυγα µέ τραÖνο διά τήν Nεάπολιν καί àπο âκεÖ διά τό 

XερβοÜργο, àπό ¬που öφυγα διά Nέαν ^Yόρκην µε τό «Mαζέστηκ» δευτέραν θέσιν».

«Mέ τήν γλ΅σσα π΅ς τά âκατάφερνες;»

«E¨ς τάς àρχάς συνεννοούµην µέ τήν γλ΅σσαν τ΅ν κωφαλάλων. \Aλλά δέν 

εrναι àνάγκη νά τά γράψFης καί αéτά, εéλογηµένε». Kαί συνεχίζων ï Πατήρ 

Mακάριος προσθέτει: «‰Eφθασα ε¨ς τήν Nέαν  ^Yόρκην µέ καλό ταξεÖδι, καί  µέ τά 

ρÄσα  ¬πως öφυγα àπό τήν Mονήν µου. \Aπό τήν œρα ποÜ öφθασα àπετέλουν θέαµα 

διά τόν \Aµερικανικόν λαόν. ΠαντοÜ öστρεφαν καί µέ öβλεπαν. E¨ς Nέαν ^Yόρκην 

µέ âφιλοξένησεν ï προϊστάµενος τÉς ^EλληνικÉς Kοινότητος ^Aγίας Tριάδος 

α¨δεσιµώτατος πρωθιερεύς Mεθόδιος KουρκουλÉς, ¬στις καί µοί •πέδειξεν ¬τι 

öπρεπε νά àµερικανοποιηθ΅, διότι τοÜτο qτο àπαραίτητον. Tήν τρίτην ™µέραν àπό 

τÉς àφίξεώς µου µετεβαλλόµην ε¨ς àµερικανόν λειτουργόν τοÜ ^Yψίστου. ‰Eκοψα 

καλλιτεχνικά τό γένι καί τά µαλλιά µου, àπέβαλα τό ρÄσον καί περιεβλήθην τό 

öνδυµα τ΅ν πολιτ΅ν. \AφοÜ öλαβον τήν γραπτήν συγκατάθεσιν τοÜ 

\Aρχιεπισκόπου \AµερικÉς Σεβασµιωτάτου κ. \Aλεξάνδρου καί τοÜ προέδρου τÉς 

KυπριακÉς \Aδελφότητος κ. Γεωργίου Πιερίδου ¦ρχισα τό öργον µου. Πρ΅τος ï 

Σεβασµιώτατος \Aρχιεπίσκοπος συνεισέφερε 25 δολλάρια, ™ Kυπριακή \Aδελφότης 

100 δολάρια, ï πολύς συµπατριώτης µας Tζέηµς Kωνσταντάϊν 120 δολλάρια καί 

≈στερα ¬λοι âκεÖνοι οî καλοί Kύπριοι καί ≠Eλληνες. ^H κ. Eéδοκία Nικολαΐδου 
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συνέτεινε πρός âπιτυχίαν τοÜ σκοποÜ µου, âπίσης δέ αî ο¨κογένειαι ΛουκαρÉ, 

Kούσου, Mίς Kαίτη Kουλαπίδου, οî κ.κ. Στ. Σαββίδης, Pουµπώ, διά διοργανώσεως 

ëσπερίδων. ΠεριÉλθον 180 πόλεις µικράς καί µεγάλας àπό τόν \Iούλιον 1923 µέχρι 

τέλους Nοεµβρίου 1925 καί συνέλεξα 11788 δολλάρια καί 14 σέντς. E¨ς τήν Mονήν 

µου àπέστειλα 8995 δολλάρια καί 54 σέντς, ¦τοι ΛK1885. Tά •πόλοιπα âδαπάνησα 

δι’ öξοδά µου καί δι’ àγοράν διαφόρων βιβλίων τÉς MονÉς µας.

«‰Eχεις λεπτοµερÉ λογαριασµόν τ΅ν δαπαν΅ν σου;»

«‰Eχω. \Eξώδευσα διά τροφήν µου 519 δολ. καί 43 σέντς, δι’ ≈πνον 450 δολ. 

καί 60 σέντς». 

«Mήπως εrχες µέ τά δολλάρια καί δουλάρια δίπλα σου καθ’ ≈πνον;»

«‰Oχι εéλογηµένε. Διά ¨µατισµόν καί •πόδησιν δολ. 207, ναύλους δολ. 889, 

γραφικήν ≈λην δολ. 102, ¨ατρικήν περίθαλψιν δολ. 18 καί 64 σέντς, βοήθειαν 

πτωχ΅ν δολ. 102 καί 37 σέντς».

«Bοήθειαν µέ ξένα κόλυφα!»

«Γιατί ξένα; Mήπως ™ Mονή δέν εrναι περιουσία µας, àφοÜ καί ™µεÖς ε€µεθα 

περιουσία της;»

«Nαί µάλιστα, εrσθε περιούσιοι µοναχοί!»

«\Eξώδευσα ε¨ς διάφορα δολ. 251 καί ε¨ς βοηθούς καί âκτυπωτικά δολ. 127 

καί 55 σέντς κλπ».

Kαί ï πατήρ Mακάριος µÄς δεικνύει τόν ¨σολογισµόν του καθαρόν. 

\Iσολογισµόν πού àσφαλ΅ς θά τόν âζήλευε κάθε Mητρόπολις. ^O «Πάτερ Mακάριος» 

âκφράζεται âνθουσιωδέστατα διά τό βαθύ α€σθηµα τοÜ àµερικανικοÜ λαοÜ, ¬στις 

τόν âδέχετο µετά τιµ΅ν καί τόν διηυκόλυνε ε¨ς τό öργον του. Διά τόν τύπον δέ 

µοÜ λέγει: «E¨ς τήν \Aµερικήν âκατάλαβα τήν δύναµι τοÜ τύπου. Tί δύναµις!  \Eάν 

θέλFη ï τύπος σέ àναβιβάζει στούς οéρανούς καί âάν θέλFη σέ στέλνει στήν κόλασι».

«Kαί βεβαίως âσένα ½ς καλόγηρον σ’ öστειλε στούς οéρανούς;»

«Bέβαια εéλογηµένε µ’ öστειλεν ™ “\Aτλαντίς” καί ï “\Eθνικός KÉρυξ”».

«Kαί τώρα «Πάτερ Mακάριε» θά µένFης στό µοναστÉρι πάλιν;»

«Nαί παιδί µου. Tό καθÉκον πρός τήν Mονήν».

\Eλευθερία, 3.4.1926.

6

^Iερά Mητρόπολις Kιτίου, Λάρναξ - Kύπρου.

TFÉ 7Fη \Iουνίου 1950.

Πιστοποιητικόν

\Eπειδή ™ ^Iερά Mονή Kαλογραι΅ν ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου öχει 

àνάγκην πολλ΅ν âπιδιορθώσεων, οî δέ ο¨κονοµικοί αéτÉς πόροι εrναι âντελ΅ς 

àνεπαρκεÖς, àπεφασίσαµεν τήν διενέργειαν âράνων µεταξύ τ΅ν Xριστιαν΅ν. Διά τοÜ 

παρόντος âξουσιοδοτοÜµεν τόν Πανοσιώτατον Mακάριον Σταυροβουνιώτην, ¬πως 

âνεργήσFη τοιούτους âράνους, πατρικ΅ς δέ προτρεπόµεθα τούς εéσεβεÖς 
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Xριστιανούς, ¬πως öλθωσιν ο¨κονοµικοί àρωγοί.

Mετ’ εéχ΅ν,

ï Kιτίου Mακάριος.

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον Γ΄. \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου 

Mακαρίου B΄ (1947-1950). Mοναί, àρ. 35/1.

7

\Eν περιοδεί÷α, Kαλόν Xωρίον Λεύκας, 18.6.1939.

Πανιερώτατε ±γιε Δέσποτα, ταπειν΅ς àσπάζοµαι êγίαν δεξιάν Σας, âπί τFÉ 

çνοµαστικFÉ Σας ëορτή ζητ΅ν εéχάς καί εéλογίας Σας.

Erµαι σήµερον ε¨ς τά χωρία δι’ •ποθέσεις τÉς MονÉς· âλπίζω ¬µως ï 

Γέροντας, καί οî λοιποί àδελφοί, νά âχαιρέτησαν ^YµÄς, âπί τFÉ çνοµαστικFÉ Σας 

ëορτFÉ, καθ’ ¬τι γνωρίζω πώς πολύ àγαποÜσιν ^YµÄς· âγώ δέ âνταÜθα θεώρησα 

καθÉκον µου νά àναφέρω τό ùνοµά Σας, ε¨ς τήν êγίαν πρόθεσιν, καί ε€θε ï 

≠Yψιστος νά σκέπFη καί νά διαφυλάττFη ^Yµετέραν Πανιερότητα âν •γεί÷α καί âν 

πνευµατικFÉ χαρ÷Ä âπί πολλά öτη, πρός œφελος καί παρηγορίαν τÉς δεινοπαθούσης 

\Eκκλησίας ™µ΅ν, καί πρός χαράν ™µ΅ν, τ΅ν πνευµατικ΅ν Σας τέκνων.

Mέ πολλήν χαράν καί εéχαρίστησιν öρχοµαι νά πληροφορήσω ^Yµετέραν 

Πανιερότητα, καί τό ëξÉς εéχάριστον, âπί τFÉ εéκαιρί÷α ταύτFη· ε¨ς τούς Συλλόγους, 

ε¨ς τά σπίτια καί ε¨ς αéτά τά αéτοκίνητά των, ï κόσµος - ‰Aνδρες καί ΓυναÖκες - 

öχουν τήν φωτογραφίαν Σας Πανιερώτατε, καί µέ πολλήν των εéχαρίστησιν καί 

χαράν, λέγουν πολλά τά καλά, διά τήν ^Yµετέραν Πανιερότητα, γενοµένου λόγου 

δι’ •µÄς. Aéτό πολύ µέ εéχαρίστησε καί âθεώρησα πρέπον νά τό àναφέρω πρός 

^YµÄς, πρός χαράν Σας. TαÜτα µετά σεβασµοÜ καί àγάπης καί διατελ΅ ζητ΅ν εéχάς 

Σας. Tό πνευµατικόν Σας τέκνον, 

Mακάριος ^Iεροµόναχος Σταυροβουνιώτης.

Πανιερώτατον Mητροπολίτην Πάφου καί Tοποτηρητήν \AρχιεπισκοπικοÜ 

Θρόνου κον κον Λεόντιον, KτÉµα - Πάφος.

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον KΓ΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947), àρ. 705.

8

Mακαριώτατε,

^Yποβάλλω ε¨ς τήν ^Yµετέραν προσκυνητήν µοι Mακαριότητα τόν βαθύτατον 

µου σεβασµόν διά τοÜδε τοÜ ταπεινοÜ µου γράµµατος θαρρ΅ ¬πως ζητήσω παρ’ 

AéτÉς τό àπό τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου àπολυτήριόν µου, δυνάµει τοÜ ïποίου 

νά δυνηθ΅, œστε àκωλύτως νά προσκολληθ΅ ε¨ς τήν •πηρεσίαν τοÜ âλευθέρου 

^EλληνικοÜ Bασιλείου. Mέ τήν πεποίθησιν ¬τι ™ ^Yµετέρα Σεπτή µοι Mακαριότης 

θά θελήσFη νά ôρFη πÄν παρεµβληθέν πρόσκοµµα ε¨ς τήν πρόοδόν µου καί πατρικ΅ς 
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θά µεριµνήσFη •πέρ τÉς ταχείας προαγωγÉς καί àποκαταστάσεώς µου, διατελ΅ µετά 

υîϊκÉς àφοσιώσεως âν Xριστ΅ πειθήνιον τέκνον.

Φιλάρετος I. Kουρίτης, διάκονος. 

\Eν \Aθήναις, τFÉ 21Fη \Iανουαρίου 1912.

\AρχεÖο ^ΙερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄. 

(1909-1916) Bιβλίον MB΄. Mέρος B΄, àρ. 189.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών 

Σπουδών 7 (Λευκωσία 2005), σ. 153-206.

58


